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Förord 

Kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg och liknande verksamheter gör det möjligt för svenska 
kommuner att främja återanvändning av produkter som annars skulle slängts som avfall. I denna 
rapport presenteras en analys av hur mycket avfall som därigenom förebyggs och den förändring i 
miljöpåverkan som det innebär. Utgångspunkten är Kretsloppsparken Alelyckans verksamhet under 
2010. 

Kretsloppskontoret, Göteborgs Stad initierade projektet och ingick i projektgruppen. IVL Svenska 
Miljöinstitutet ledde projektet och genomförde analysen. Arbetet finansierades av Avfall Sverige, 
Kretsloppskontoret, Göteborgs Stad samt Stiftelsen IVL1. En referensgrupp var knuten till 
projektet. Studien genomfördes från november 2009 till januari 2011. 

Följande personer deltog i arbetet: 
IVL Svenska Miljöinstitutet AB: Maria Ljunggren Söderman (projektledare), David Palm och 
Tomas Rydberg 
Kretsloppskontoret, Göteborgs Stad: Tom Blomqvist, Jessica Granath, Stina Moberg, Pål 
Mårtensson och Hans Nilsson 
Avfall Sverige: Sven Lundgren 
Naturvårdsverket: Sanna Due och David Hansson 
Kalmarsundregionens renhållare: Christel Liljegren 
Örebro kommun: Stefan Engström 
Karlstad energi: Fredrik Holmer 
 
 
Göteborg februari 2011 

                                                      
1 Via Stiftelsen IVL (SIVL) kan IVL Svenska Miljöinstitutet utföra s.k. samfinansierad forskning där staten 
garanterar ett visst belopp förutsatt att parter inom näringslivet går in med motsvarande summa. SIVL 
förvaltar statens bidrag som efter Naturvårdsverkets & Forskningsrådet Formas godkännande utbetalas till 
SIVL från Naturvårdsverket & Forskningsrådet Formas. 
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Utökad sammanfattning 

Kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg förebygger 360 ton avfall om året genom att 
produkter kan återanvänds istället för att slängas – en minskning i miljöpåverkan som 
bland annat motsvarar utsläpp av växthusgaser från 430 bilar som kör 1 500 mil vardera. 
Jämfört med konventionella återvinningscentraler gör Alelyckan det alltså möjligt att gå 
uppåt i avfallshierarkin, eftersom både förbränning och återvinning minskar till fördel för 
återanvändning. Om alla fem ÅVC:er i Göteborg gjordes om till Kretsloppsparker, skulle 
omkring 2 200 ton avfall kunna förebyggas varje år. Det motsvarar drygt 5 % av allt avfall 
som lämnas på Göteborgs återvinningscentraler. 
 

Vad är Kretsloppsparken Alelyckan? 
På Kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg samlas återvinning, återanvändning och avfallssortering 
på en och samma plats. Verksamheten har sedan 2007 bedrivits av Kretsloppskontoret i Göteborg 
Stad tillsammans med Stadsmissionen och stadsdelen Bergsjön. I parken finns en sorteringsstation, 
Återbruket för byggnadsmaterial, Stadsmissionens secondhand-butik, Returhuset med reparations-
verkstad, eko-café och butik och en återvinningscentral. Flera av de som arbetar i parken gör det i 
olika former av arbetsmarknadsåtgärder. 

Besökaren på Kretsloppsparken kommer först till affärer som säljer bland annat begagnade kläder, 
möbler, byggmaterial och elektronik. Därefter passerar man en sorteringsstation där alla besökare 
möts av personal som frågar om något av det man har med sig kan skänkas till secondhand-
försäljning. De flesta besökare blir glatt överraskade över möjligheten att kunna skänka saker för 
försäljning i någon av Kretsloppsparkens butiker. Först efter att ha passerat sorteringsstationen kör 
man in och slänger avfall på återvinningscentralen. Avfallet används för utvinning av energi, som 
konstruktionsmaterial på deponi eller för återvinning av material. Genom Kretsloppsparken blir det 
alltså möjligt att återanvända produkter i samband med avfallssortering. Besökarna görs delaktiga i 
hur olika produkter kan återanvändas istället för att bli till avfall. 
 
Under 2010 lämnades det nästan 500 ton 
produkter och material för återanvändning 
på Kretsloppsparken. Av detta kasserades 
knappt 30 % antingen direkt i 
sorteringsstationen eller från Kretslopps-
parkens butiker. Kvar blev 360 ton till 
försäljning i Kretsloppsparkens butiker. 
Verksamheten bidrog därmed till att 360 ton 
avfall kunde förebyggas. Det innebär att 
mängden grovavfall till ÅVC minskade med 
över 5 %. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Hur mycket avfall förebyggs på 

Kretsloppsparken? 

 
 Kretsloppsparken minskar mängden grovavfall 
till ÅVC med över 5 %. 
 

 Kretsloppsparken gör det möjligt att 
återanvända 360 ton produkter varje år istället 
för att kassera dem. 
 

 2 200 ton produkter slängs på Göteborgs ÅVC:er 
varje år som istället skulle kunna återanvändas. 
 

 80 000 ton produkter slängs på Sveriges ÅVC:er 
varje år som istället skulle kunna återanvändas. 
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Vilket avfall förebyggs på Alelyckan? 

 
Figur 1  Fördelning av förebyggt avfall på Kretsloppsparken Alelyckan (per vikt) 

På Kretsloppsparken förebyggs i första hand hushållens grovavfall som t.ex. möbler, cyklar, elek-
tronik och olika inredningsdetaljer. De produkter som viktmässigt återanvänds mest är möbler, 
textil, böcker och husgeråd, se Figur 1. 

 
Hur stor är skillnaden i miljöpåverkan mellan Kretsloppsparken och en 
konventionell återvinningscentral? 

På Kretsloppsparken säljs närmare 360 ton, motsvarande drygt 70 % av de produkter som skänks. 
Resterande produkter kasseras som avfall och återvinns som material, används för energiutvinning 
eller som konstruktionsmaterial på deponier. 100 % av samma produkter och material skulle 
kasserats som avfall om det istället lämnades på en konventionell återvinningscentral, se Tabell 1. 
Kretsloppsparken gör det alltså möjligt att gå uppåt i avfallshierarkin, eftersom både förbränning 
och återvinning minskar till fördel för återanvändning.  

Tabell 1 Produkt- och avfallsflöden i de två alternativ som jämförts [ton/år]. 

Alla 
produkter 

Med kretsloppspark  Konventionell ÅVC 

Totalt inflöde/år  494 ton (100 %)  494 ton (100 %)  

Går till:    

Återanvändning 358 ton (72 %)  52 ton (11 %)  

Återvinning  84 ton (17 %)  135 ton (27 %)  

Förbränning  48 ton (10 %)  235 ton (48 %)  

Fyllnadsmaterial  4 ton (1 %)  72 ton (14 %)  

Skillnaden i miljöpåverkan mellan en kretsloppspark och en konventionell ÅVC jämfördes med 
hjälp av en förenklad livscykelanalys (LCA) där produkternas hela livscykel inkluderas, från brytning 
av råvaror till behandlat och återvunnet avfall. 
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Genom att förebygga nära 360 ton avfall istället för att slänga det på en konventionell ÅVC 
minskar: 

 utsläppen av växthusgaser  

 användningen av primärenergi 

 utsläppen av övergödande ämnen 

 utsläppen av försurande ämnen  

Den stora besparingen i utsläpp och energianvändning ligger i att de återanvända produkterna kan 
ersätta nytillverkade produkter och att nytillverkningens miljöpåverkan därmed undviks. Att en 
mindre mängd avfall samlas in och hanteras innebär också en besparing, men den är relativt sett 
mindre. 

 
Figur 2  Produktkategoriernas bidrag till minskad växthuseffekt 

Alla produkter som återanvänds genom Kretsloppsparken bidrar till att minska miljöpåverkan, se 
Figur 2. Hur stort bidraget är beror på (1) hur stora mängder som återanvänds, (2) hur 
miljöbelastande framställningen av produkterna är och (3) hur miljöbelastande alternativet till 
återanvändning är, d.v.s. om produkterna istället skulle använts för förbränning med energi-
utvinning, som konstruktionsmaterial på deponier eller återvunnits som material. De produkter som 
bidrar mest till att miljöpåverkan minskar är textil, elprodukter och metallprodukter. Den produkt 
som bidrar minst är böcker. 

Jämfört med en konventionell ÅVC minskar Kretsloppsparken årligen: 

 utsläppen av växthusgaser med 1 300 ton koldioxidekvivalenter, 
vilket motsvarar 430 bilar som kör 1 500 mil vardera 

 användningen av primärenergi med 5 100 MWh, vilket motsvarar 
uppvärmningen av 310 småhus  

 utsläppen av försurande ämnen med 10 ton svaveldioxidekvivalenter, 
vilket motsvarar det genomsnittliga utsläppet från 400 svenskar 

 utsläppen av övergödande ämnen med 1,5 ton fosfatekvivalenter, 
vilket motsvarar det genomsnittliga utsläppet från 360 svenskar 

Vilka faktorer kan påverka Kretsloppsparkens miljöpåverkan? 
Om de återanvända produkterna har kortare livslängd eller högre energiförbrukning än nya 
produkter – är det fortfarande en miljönytta att återanvända? Om den lediga kapacitet som uppstår i 
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förbränningsanläggningen när produkter återanvänds istället för att förbrännas inte utnyttjas – är 
det fortfarande en miljönytta att återanvända? Det finns flera faktorer som påverkar resultaten, men 
som högst minskar miljövinsten med Kretsloppsparken med 25 % i känslighetsanalyserna. 
Minskningen i miljöpåverkan är alltså fortfarande mycket tydlig även då vi tar hänsyn till 
osäkerheterna kring vissa faktorer. 

Miljöpåverkan är beräknad utifrån tio produktkategorier som representerar de närmare 70 produkt-
typer som vägs in på Kretsloppsparken. Produkttyperna representerar i sin tur en mycket stor 
spridning av produkter. Vår bedömning är att minskningen i miljöpåverkan skulle vara i samma 
storleksordning även om den beräknades med mindre aggregerade produktkategorier. 

Potential om fler ÅVC:er byggs om till Kretsloppsparker 
Kretsloppsparken, som är en av fem ÅVC:er i Göteborg, tar emot ungefär 15 % av allt som slängs 
på ÅVC:er i Göteborg. Om alla ÅVC:er byggs om till kretsloppsparker och lika mycket avfall 
förebyggs som på Kretsloppsparken, skulle 2 200 ton avfall kunna förebyggas på Göteborgs 
ÅVC:er varje år. Det skulle minska utsläppen av växthusgaser med 8 000 ton koldioxidekvivalenter 
och användningen av primärenergi med 32 GWh. Minskningen motsvarar 2 700 bilar som kör 1500 
mil vardera respektive uppvärmningen av 1 900 småhus. 
 
Potentialen är både optimistiskt och pessimistiskt skattad. Å ena sidan kommer det idag s.k. 
lämnare till kretsloppsparken, som särskilt väljer att åka till dit eftersom de vet att de kan skänka 
produkter till återanvändning. Det talar för att det är en större andel som förebyggs på Alelyckan än 
vad som skulle kunna ske i Göteborg som helhet. Å andra sidan skulle potentialen kunna vara 
större än vår uppskattning eftersom de nya kretsloppsparkerna, med erfarenheterna från Alelyckan i 
ryggen, kan organiseras så att ännu mer avfall förebyggs. Dessutom är konceptet fortfarande relativt 
nytt och okänt för många kommuninvånare. Sammantaget är det svårt att kvantifiera potentialen 
för hur mycket avfall som maximalt kan förebyggas. Men flera av de faktorer som kan bidra till en 
ökning, borde kunna påverkas genom insatser av Kretsloppsparken, både vad gäller verksamheten 
på plats och utanför parken. 
 
Det finns omkring 600 ÅVC:er i Sverige som år 2008 tog emot 1,4 miljoner ton grovavfall. Om 
Sveriges alla ÅVC:er byggs om till kretsloppsparker och lika mycket avfall förebyggs som på 
Kretsloppsparken, skulle nära 80 000 ton avfall kunna förebyggas på Sveriges ÅVC:er varje år. Det 
skulle minska utsläppen av växthusgaser med 300 000 ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar  
100 000 bilar som kör 1500 mil vardera. Användningen av primärenergi skulle minska motsvarande 
uppvärmningen av en större svensk stad. 
 

Kretsloppsparkens miljöpåverkan 

 
     358 ton avfall förebyggs per år genom att produkter istället återanvänds. 
     Jämfört med en konventionell ÅVC motsvarar det en besparing lika stor som: 
 

 utsläppet av växthusgaser från 430 bilar som kör 1500 mil vardera. 
 energibehovet för uppvärmning av 310 småhus. 
 försurande utsläpp från 400 svenskar. 
 övergödning från 360 svenskar. 
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Extended summary 

Alelyckan Recyclingpark in Gothenburg prevents 360 tonnes of waste per year by enabling 
products to be reused rather than discarded, representing a reduction in environmental 
impact equivalent to the greenhouse gas emissions from 430 cars, each driven 15,000 
kilometres. Thus, compared with a conventional recycling centre, Alelyckan represents a 
move upward through the waste hierarchy since incineration and recycling are both 
reduced in favour of reuse. Approximately 2,200 tonnes of waste per year – equivalent to 
just over 5 percent of all waste material delivered to Gothenburg’s five recycling centres – 
could be prevented if these were converted to recycling parks. 
 

What is Alelyckan Recyclingpark? 
Recycling, reuse and waste sorting are all carried out in one and the same location at Alelyckan 
Recyclingpark in Gothenburg. Since 2007, the facility has been operated by the City of 
Gothenburg’s recycling department in cooperation with the Gothenburg City Mission and the 
suburb of Bergsjön. On-site facilities include a station for sorting reusable materials and products, 
the City Mission secondhand shop, the Return Centre and repair shop, the eco-café and shop, and a 
recycling centre. Several of those working at the facility are employed on job creation programmes 
of various types. 

The visitor to Alelyckan Recyclingpark arrives first at the shops selling secondhand clothes, 
furniture, building materials and electronic goods. Next is a sorting station where all visitors are met 
by recycling-park staff and invited to donate any of their items that may be suitable for sale in one 
of the secondhand shops. Most visitors are pleasantly surprised to be offered this opportunity. 
After the sorting station, visitors can drive into the recycling centre and dispose of their waste 
products, which are then recycled, incinerated to recover their energy content or used as 
construction material for landfill sites. In other words, Alelyckan Recyclingpark is a facility that 
combines product reuse with waste sorting while encouraging visitors to contribute to product 
reuse rather than merely discarding their waste. 
 
In 2010, almost 500 tonnes of products and 
materials were donated for reuse to 
Alelyckan Recyclingpark. Of this quantity, 
just 30 percent was rejected immediately at 
the sorting station or by the on-site shops, 
leaving 360 tonnes for sale in the shops. In 
other words, the operation prevented the 
generation of 360 tonnes of waste and 
yielded a reduction of over 5 percent in the 
tonnage of bulky waste discarded at recycling 
centres.  

 

  

 
How much waste does Alelyckan 

Recyclingpark prevent? 

 
 Alelyckan reduces the quantity of bulky waste 
delivered to the recycling centre by over 5 
percent. 
 

 The facility enables 360 tonnes of products per 
year to be reused rather than discarded. 
 

 Every year, 2,200 tonnes of potentially reusable 
products are discarded at Gothenburg’s recycling 
centres. 
 

 The corresponding figure for Sweden as a whole 
is 80,000 tonnes. 
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What waste does Alelyckan prevent? 

 

Fig. 1  Breakdown by weight of waste prevented at Alelyckan Recyclingpark. 

The main types of waste prevented at Alelyckan Recyclingpark are bulky household waste, such as 
furniture, bicycles, electronic devices and various furnishing items. In terms of weight, the most 
reused products are furniture, textiles, books and domestic appliances (see Figur 1). 

 
Difference in environmental impact between Alelyckan Recyclingpark and 
conventional recycling centre 
 
Almost 360 tonnes, or just over 70 percent of the products donated to Alelyckan Recyclingpark, are 
sold. The remaining products are rejected as waste and recycled as materials, incinerated to recover 
the energy content or used as construction materials on landfill sites. If delivered instead to a 
conventional recycling centre, 100 percent of the same products and materials would be rejected as 
waste (see Table 1). Thus, Alelyckan Recyclingpark represents a move upward through the waste 
hierarchy since incineration and recycling are both reduced in favour of reuse.  

Table 1 Product and waste flows in the two alternatives studied [tonne/year]. 

All 
products 

Recyclingpark  Conventional recycling 
centre 

Total inflow, 
tonne/year (%) 

494 (100)  494 (100)  

Consigned to:    

Reuse 358 (72)  52 (11)  

Recycling  84 (17)  135 (27)  

Incineration  48 (10)  235 (48)  

Construction fill  4 (1)  72 (14)  

The difference in environmental impact between a recyclingpark and a conventional recycling 
centre was compared by applying life-cycle analysis (LCA) to the entire life cycle of the products, 
from raw materials extraction to processed, recycled waste. 
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Preventing almost 360 tonnes of waste by reusing products rather than disposing of the materials in 
a conventional recycling centre reduces 

 greenhouse gas emissions; 

 primary energy use; 

 emissions of eutrophying substances; 

 emissions of acidifying substances.  

The biggest savings in emissions and use of primary energy are achieved by substituting reused 
products for newly manufactured ones, with the consequent avoidance of the environmental 
impact of new manufacture. The collection and processing of a smaller quantity of waste also 
represents a saving, albeit of a lesser order. 
 

 
Fig.2  Contribution by weight of product categories to reduced emissions of greenhouse gases (GWP100). 

All products recovered for reuse at Alelyckan Recyclingpark help to reduce the greenhouse effect 
(see Fig. 2). The extent of each product’s contribution is due to three factors: the quantity reused, 
the environmental impact of product manufacture and the environmental impact of the alternative 
to reuse, such as incineration in a waste-to-energy facility, use as construction material on landfill 
sites or use as recycled materials. The products that contribute most to lower environmental impact 
are textiles, electrical products and metal products. Books contribute the least, close to zero. 

Compared with a conventional recycling centre, Alelyckan Recyclingpark delivers: 

 A reduction in greenhouse gas emissions of 1,300 tonnes/year of 
carbon dioxide equivalents, equating to the emissions from 430 cars, 
each driven 15,000 km; 

 An annual saving in primary energy use of 5,100 MWh, equivalent to 
the heating requirement of 310 houses; 

 A reduction in emissions of acidifying substances of 10 tonnes/year of sulphur dioxide 
equivalents, corresponding to the average emission from 400 Swedish people; 

 A reduction in emissions of eutrophying substances of 1.5 tonnes/year of phosphate 
equivalents, corresponding to the average emission from 360 Swedish people. 
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Factors affecting environmental impact of Alelyckan Recyclingpark  
Is reuse still a viable proposition if the reused products have a shorter life or use more energy than 
new products? Is reuse still environmentally favourable if the spare incineration capacity that results 
from reusing rather than incinerating products is not utilised? Although the results are affected by a 
number of factors, sensitivity analyses indicate that the environmental gain from Alelyckan 
Recyclingpark falls by a maximum of 25 percent under these conditions. This means that the 
reduction in environmental impact is still significant despite the uncertainties associated with certain 
factors. 
 

The environmental impact is calculated on the basis of ten product categories representing the 70 
or so product types weighed in at Alelyckan Recyclingpark. These, in turn, represent a wide variety 
of products. The authors' assessment, based on a number of factors, is that the reduction in 
environmental impact should be of the same order even if calculated on the basis of less aggregated 
product categories. 
 

Potential of converting more recycling centres into recyclingparks 
As one of the five recycling centres in Gothenburg, Alelyckan Recyclingpark receives about 15 
percent of the total waste delivered to the facilities as a whole. The conversion of these into 
recyclingparks and preventing the same quantity of waste as Alelyckan in each would prevent 2,200 
tonnes per annum of waste, reducing greenhouse gas emissions by 8,000 tonnes of carbon dioxide 
equivalents and primary energy use by 32 GWh. The reduction equates to the emissions from 2,700 
cars driven 15,000 km each or the heating requirement of 1,900 houses. 
 

The estimate of this potential is optimistic and pessimistic at the same time. On the one hand, 
donors are currently choosing specifically to visit Alelyckan Recyclingpark in the knowledge that 
they can donate goods for reuse. This suggests that the proportion of waste prevented in Alelyckan 
is higher than it may be in Gothenburg as a whole. On the other hand, the potential may be greater 
than estimated if the experience gained from Alelyckan is used to organise the new recyclingparks 
so that an even higher proportion of the material is reused. Furthermore, the concept is still 
relatively new and unknown to many city householders. Overall, it is difficult to quantify the 
maximum quantity of waste that could be prevented; however, it should be feasible, through the 
implementation of on-site and off-site initiatives by Alelyckan, to influence several of the factors 
that may contribute to an increase. 
 

In 2008, 1.4 million tonnes of bulky waste were delivered to the 600 or so recycling centres in 
Sweden. If all of the nation’s recycling centres were converted into recyclingparks and each was to 
prevent the same quantity of waste as Alelyckan, these facilities could prevent almost 80,000 tonnes 
of waste every year, reducing greenhouse gas emissions by 300,000 tonnes of carbon dioxide 
equivalents, or the quantity emitted by 100,000 cars, each driven 15,000 km. In addition, primary 
energy use would be reduced by an amount equivalent to the heating requirements of a large 
Swedish town. 
 

Environmental impact of Alelyckan Recyclingpark 

 

     Alelyckan prevents 358 tonnes of waste per year through product reuse. 
     Compared with a conventional recycling centre, this yields: 
 

 a reduction in greenhouse gas emissions equivalent to those from 430 
cars, each driven 15,000 km; 

 energy savings equivalent to the heating requirement of 310 houses; 
 a reduction in acidifying emissions equivalent to the average emission 

from 400 Swedish people; 
 a reduction in eutrophying emissions equivalent to the average  
 emission from 360 Swedish people. 
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1 Inledning 

Kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg och liknande koncept gör det möjligt för svenska 
kommuner att främja återanvändning av produkter som annars skulle kasserats som avfall. Genom 
att återanvända produkter förebyggs (eller minimeras) avfall. I denna rapport presenteras en analys 
av hur mycket avfall som förebyggdes på Kretsloppsparken Alelyckan under 2010 och hur mycket 
miljöpåverkan minskade av att avfallet förebyggdes. 

1.1 Att förebygga avfall – högst upp i avfallshierarkin 

I Sverige har man under de senaste två decennierna framgångsrikt utvecklat hanteringen av avfall. 
Alltmer avfall återvinns i form av material, energi och biogas. Det innebär en miljömässig 
förbättring. Men trots att förändringarna går i rätt riktning och att det kommer att vara fortsatt 
viktigt att utveckla olika former av återvinning, missar man en ännu större outnyttjad miljöpotential 
– att förebygga avfall. Att se till att det uppstår så lite avfall som möjligt och att minska dess innehåll 
av farliga ämnen ger miljövinster som är betydligt större än att materialåtervinna, utvinna energi 
eller producera biogas från avfall. Det beror på att miljövinsten är större om en produkt aldrig 
produceras än om den produceras, används och slutligen återvinns. Men att förebygga avfall leder 
inte bara till miljövinster utan också till potentiellt lägre kostnader eftersom mindre mängd avfall 
ska samlas in och behandlas. Utvecklingen av en god avfallshantering måste alltså gå hand i hand 
med åtgärder för att förebygga avfall.  

Att förebygga avfall är också angeläget för att bromsa de ökande avfallsmängderna. Under lång tid 
har mängden avfall per person ökat både i Sverige och utomlands. Vissa år vid nedgångar i 
ekonomin minskar mängderna tillfälligt, som senast 2009. Men historiskt sett ökar mängderna i 
ungefär samma takt som den ekonomiska tillväxten, och därför kan man förvänta sig samma 
utveckling även i fortsättningen. Forskning visar att det finns risk för att avfallsmängderna för-
dubblas till 2030 (Östblom m.fl. 2010). Mer avfall leder till större total miljöpåverkan och högre 
totala kostnader, även om hanteringen av varje enskilt ton avfall förbättrats. Denna utveckling är 
inte hållbar och åtgärder behövs som minskar materialflödet genom samhället samtidigt som 
välfärden behålls eller ökar. 

Förebyggande av avfall är prioriterat i de nationella miljömålen och den nationella avfallsplanen 
(Naturvårdsverket 2010 och 2005). Det har sedan länge funnits ett mål om att avfallsmängderna 
inte ska öka. I den nationella avfallsplanen från 2005 skriver Naturvårdsverket att det är prioriterat 
att flytta fokus från att minska deponering och öka återvinning till att minska avfallets mängd och 
farlighet. Även EU prioriterar förebyggande av avfall. Det står klart att de flesta miljöproblem har 
direkt eller indirekt koppling till flödet och användningen av naturresurser och material i samhället. 
Därmed har de också koppling till vår produktion och konsumtion av varor och tjänster. I det nya 
ramdirektivet för avfall (EU 2008) står det att lagstiftning och politik på avfallsområdet bör styras 
av en avfallshierarki, se Figur 3. Förebyggande av avfall är högst upp i hierarkin. Första prioritet är 
därmed att se till att det blir så lite avfall och så rent avfall (så fritt från giftiga ämnen) som möjligt. I 
direktivet finns även ett krav på att EU-länderna ska ta fram nationella program för det 
förebyggande arbetet. Programmet ska enligt direktivet vara klart senast 2014. Naturvårdsverket 
arbetar för närvarande med att ta fram ett sådant program. 
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Figur 3  Avfallshierarkin 

Att förebygga avfall handlar om att spara resurser och minska miljöpåverkan genom åtgärder som 
görs innan avfallet uppstår:  
1. Undvika helt 
2. Minska 
3. Återanvända 

Att undvika helt handlar t.ex. om att undvika material och substanser som är skadliga för människa 
och miljö vid tillverkning, att undvika att köpa produkter som är onödiga, att samäga, låna eller hyra 
produkter istället för att äga var sin, att köpa tjänster istället för produkter och att använda refill-
system. Att minska handlar t ex om att använda mindre resurser för att producera samma produkt 
eller tjänst och att köpa produkter som håller längre, är lättare och innehåller mindre farliga ämnen. 
Att återanvända handlar om att låta produkter, som man själv inte längre kan eller vill använda, gå 
vidare till nästa användare eller att fortsätta att använda produkten ett tag till innan man slänger 
den.  

Genom att undvika, minska och återanvända kan produktionen och konsumtionen av varor minska 
och bli mer fri från gifter. Det skulle till exempel leda till lägre användning av energi och lägre 
utsläpp av växthusgaser, mindre gifter i omlopp i samhället och att avfallet enklare kan återföras till 
kretsloppet. Miljövinsten uppstår först och främst för att produktionen av nya varor undviks och 
att man därmed slipper energikrävande och på annat sätt miljöbelastande produktion. Att en 
mindre mängd avfall måste hanteras innebär också en besparing, men den är relativt sett mindre. 

Svenska kommuner kan arbeta med att förebygga avfall på många olika sätt. Ett sätt är att satsa på 
kretsloppsparker som Alelyckan i Göteborg och liknande koncept som främjar återanvändning av 
produkter som annars skulle slängts som avfall. 

1.2 Kretsloppsparken Alelyckan 

På Kretsloppsparken Alelyckan i Göteborgs kommun samlas återvinning, återanvändning och 
avfallssortering på en och samma plats (Kretsloppsparken 2010). Verksamheten har sedan maj 2007 
bedrivits av Kretsloppskontoret i Göteborg Stad tillsammans med Stadsmissionen och Stadsdelen 
Bergsjön. Kretsloppsparken Alelyckan omfattar en total yta av 30 000 m2. I parken finns en 
sorteringsstation, Återbruket för byggnadsmaterial, Stadsmissionens secondhand-butik, Returhuset 
med reparationsverkstad, eko-café och butik samt en återvinningscentral, se Figur 4. Flera av de 
som arbetar i parken gör det i olika former av arbetsmarknadsåtgärder. Därmed ges människor 
möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. 



Förebygga avfall med kretsloppsparker  IVL rapport 1958 
Analys av miljöpåverkan  

13 

Kretsloppsparken Alelyckan skiljer sig från de flesta andra återvinningscentraler. Besökaren möts 
först av affärer som säljer bland annat begagnade kläder, möbler, byggmaterial och elektronik. 
Därefter passerar man en sorteringsstation, där alla besökare möts av personal som frågar om man 
kan skänka något av det man har med sig till secondhand-försäljning. De allra flesta besökare blir 
glatt överraskade över möjligheten att också kunna skänka saker för återanvändning. Allt som 
skänks och går att återanvända eller repareras säljs i någon av Alelyckans butiker. Först efter att ha 
passerat sorteringsstationen får man köra in och slänga sitt faktiska avfall i olika containrar på 
återvinningscentralen. Avfallet som sorteras på återvinningscentralen används sedan för utvinning 
av energi, som konstruktionsmaterial på deponi eller för återvinning av material. Genom 
Kretsloppsparken blir det alltså möjligt att återanvända produkter i samband med avfallssortering. 
Besökarna görs delaktiga och kan se hur olika produkter kan återanvändas istället för att bli till 
avfall.  
 
 
 

 
Figur 4  Översikt över Kretsloppsparken Alelyckan 
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Genom sorteringsstationen passerar alla besökande fordon 
och där finns utbildad personal som svarar på frågor och 
hjälper till att sortera ut olika typer av material som kan 
skänkas till secondhand-försäljning. Även elektronikavfall och 
farligt avfall tas om hand i sorteringsstationen. Allt som går att 
återanvända, reparera2 och sälja finns senare att köpa i någon 
av butikerna i Kretsloppsparken. All verksamhet sker under 
tak för att skydda produkterna och avfallet från väder och 
vind. 

 

Efter sorteringsstationen kör besökaren vidare till återvinningscentralen och återvinningsplatsen 
där man lämnar grovavfall, tidningar och förpackningar. För närvarande sorteras grovavfallet i 
följande fraktioner:  

1. Kompostjord: Trädgårdsavfall t ex gräs och löv, samt djurgödsel och sågspån. 
2. Rent trä: Alla typer av trä utom tryckimpregnerat. 
3. Ej brännbart: T ex isolering, glas och VVS-porslin  
4. Brännbart: Alla typer av brännbara material t e x stoppade möbler, plast, frigolit, 

skumgummi. 
5. Järn och metall: Alla typer av skrot som ej är förpackningar, el-avfall eller kyl/frys, t ex 

gamla cyklar, rör, takplåt och badkar  
6. Sten, betong, tegel: Inkluderar även kakel, lera, hushållsporslin och liknande 
7. Wellpapp: Papp, wellpapp och kartong. 
8. Rent ris: Rent ris, julgranar och tunnare grenar. 
9. Tryckimpregnerat trä: Inkluderar även slipers. 
10. Gips: Alla typer av gipsprodukter. 
11. Kyl och frys  
12. Övriga vitvaror: Diskmaskin, spis, torktumlare, tvättmaskin.  
13. Däck med fälg 
14. Däck utan fälg 
15. Asbest 

 
 

 
 

Återbruket arbetar med kretsloppsanpassad hantering av 
bygg- och rivningsmaterial. Där säljs begagnat 
byggmaterial som t ex återvunnet tegel, fönster, dörrar, 
garderober, takpannor, wc och kaminer. Liksom i de andra 
butikerna varierar utbudet från dag till dag eftersom det 
beror av vilka produkter som skänkts. Sorteringsstationen, 
Återbruket och återvinningscentralen drivs av 
Kretsloppskontoret. 

                                                      
2
 Elektriska produkter som inte fungerar lagas inte. 
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Stadsmissionens secondhand-butik är en av sex butiker 
som Stadsmissionen driver i Göteborg. I butikerna hittar 
man begagnade kläder, husgeråd, möbler och prylar. 
Genom secondhand-butikerna får Stadsmissionen pengar 
till hjälpverksamhet som bl.a. riktar sig mot människor 
som behöver stöd p.g.a. missbruk, psykisk ohälsa, sociala 
problem eller sjukdom.  

 

 
 

Returhuset drivs av Stadsdelen Bergsjön och omfattar 
reparationsverkstäder, kretsloppsgruppen samt eko-café 
och butik. Returhusets främsta uppgift är att ge 
arbetssökande en chans att stärka sina möjligheter på 
arbetsmarknaden. I de olika återvinningsverkstäderna 
arbetar man med att framställa nya saker av återvunnet 
material med miljövänliga metoder med inriktning mot 
möbler och inredning samt cykel och metall. I samarbete 
med det lokala gemenskaps-företaget Grogrunden 
utvecklas också nya arbetstillfällen med miljöinriktning. 
Kretsloppsgruppen arbetar med att serva utemiljön i 
Kretsloppsparken samt sköter transporter och 
lagerhållning för Returhuset. Kretsloppsparkens eko-kafé 
och butik serverar ekologisk mat och säljer ekologiska och 
återvunna produkter.  

1.3 Studiens syfte 

Syftet med studien är att utvärdera Kretsloppsparken Alelyckan utifrån ett miljöperspektiv. Studien 
ska fungera som ett underlag som kan användas för fortsatt uppföljning av verksamheten. Den ska 
också vara ett underlag för att identifiera insatser för fortsatt utveckling av Kretsloppsparken och 
liknande koncept både i Göteborg och i Sverige i övrigt. Syftet är därmed också att visa på nyttan 
av den här typen av kommunala åtgärder i det nationella arbetet för att förebygga avfall. Att satsa på 
utveckling av återvinningscentraler till kretsloppsparker eller liknande koncept som främjar 
återanvändning, är en av flera viktiga förebyggande åtgärder som svenska kommuner kan göra. 

Följande frågor ingår i studien: 

1. I vilken utsträckning har verksamheten på Kretsloppsparken Alelyckan bidragit till 

förebygga avfall? 

2. Vilken är den miljömässiga nyttan av verksamheten på Kretsloppsparken Alelyckan? 
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3. Vad är den miljömässiga nyttan med att införa liknande verksamheter i andra kommuner i 

Sverige? 
4. Vilken är potentialen för den mängd material som maximalt går att återanvända på 

Kretsloppsparken Alelyckan? 

5. Vilka indikatorer kan användas för att kontinuerligt följa upp verksamheten på 

Kretsloppsparken Alelyckan? 

Fokus i studien är miljöpåverkan av att återanvända de produkter som kommer in till 
Kretsloppsparken via sorteringsstationen. Detta innebär bland annat följande viktiga avgränsningar: 

 Analysen gäller verksamheten år 2010 (baserat på uppräkning av mätningar under 8 
månader). 

 Analys av produkter för återanvändning som kommer in till Kretsloppsparken utan att 
passera sorteringsstationen ingår inte. En grov uppskattning är att omkring 80 ton 
produkter i form av metall, däck samt impregnerat och vanligt trä kommer direkt in till 
Återbruket årligen utan att vägas.  

 Analys av kostnader ingår inte 

 Analys av den sociala nytta i form av instegsarbeten som verksamheten möjliggör ingår inte 

 Analys av den sociala nytta som Stadsmissionens hjälpverksamhet leder till ingår inte 

 Analys av hur Kretsloppsparken påverkar kommuninvånarnas benägenhet att återanvända 
produkter ingår inte. 

 Analys av hur man kan genom olika insatser kan få fler besökare till Kretsloppsparken, 
både de som köper och de som lämnar produkter. 

 Analysen av farliga ämnen är begränsad till några kvalitativa slutsatser till skillnad från 
övriga miljöeffekter.  

Miljöanalysen utförs med hjälp av LCA-metodik och inkluderar ett stort antal emissioner till luft, 
mark och vatten samt resurs- och energianvändning (totalt närmare 900 olika parametrar). Den 
LCA-metodik som använts gör det alltså möjligt att genomföra en mycket omfattande kvantitativ 
miljöanalys. Trots detta är möjligheten att kvantitativt analysera giftiga ämnen begränsad med LCA-
metodik. Detta beror dels på att det idag nästintill saknas sådana data i kommersiella LCI-databaser 
och att ämnenas potentiella miljöeffekt är mycket plats- och tidsspecifik. Vi drar dock några 
kvalitativa slutsatser kring giftiga ämnen (se avsnitt 3.3.5). I en eventuell fortsättning på studien kan 
man analysera miljöaspekterna av giftiga ämnen på andra sätt än med hjälp av LCA. 

1.4 Översikt över studien 

Studien är en analys av Kretsloppsparken Alelyckans verksamhet under 2010 utifrån ett 
miljöperspektiv. Delmomenten i studien visas i Figur 5.  
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Figur 5  Översikt över studiens delmoment 

Parallellt med studien har Kretsloppskontoret drivit Vågprojektet (se avsnitt 2.1), där man vägt de 
produkter som skänkts till återanvändning. Viktdata från 8 månader (mars-oktober 2010) har varit 
utgångspunkten för vår studie. Med hjälp av viktdata har vi valt tio produktkategorier under vilka vi 
grupperat alla invägda produkter (se avsnitt 3.2). Viktdata har räknats upp till förebyggda mängder 
för helåret 2010 med hjälp av besöksstatistik för Kretsloppsparken (se avsnitt 2.2). Därefter har vi 
jämfört miljöpåverkan mellan Kretsloppsparken och en konventionell återvinningscentral (se 
avsnitt 3). Miljöanalysen är genomförd med hjälp av LCA-mteodik (livscykelanalys).  

För att beskriva de två alternativen (med och utan kretsloppspark), har viktig information om Göteborgs 
avfallshantering hämtats in från Renova och Kretsloppskontoret. Informationen gäller bl a vilka 
fraktioner som sorteras på en ÅVC i Göteborg och hur dessa hanteras vidare då de lämnar ÅVC:n. I 
miljöanalysen används också ett stort antal data om olika produkters miljöbelastning –från utvinning av 
råvara till avfallshantering. Dessa s k LCI data (life cycle inventory) har huvudsakligen hämtats från 
kommersiella LCI-databaser. Baserat på miljöanalysen av Kretsloppsparken har vi beräknat en potential 
för hur mycket avfall som skulle kunna förebyggas om Göteborgs alla fem ÅVC:er gjordes om till 
kretsloppsparker (se avsnitt 4). Potentialen baseras på ÅVC-statistik. Samma beräkningar har gjorts för 
att uppskatta en potential för hur mycket avfall som skulle kunna förebyggas om samtliga ÅVC:er i 
Sverige gjordes om till kretsloppsparker. Miljöanalysen har också varit bas för förslagen till indikatorer 
som tagits fram tillsammans med Kretsloppskontoret (se avsnitt 5). Sista delmomenteten i studien är 
denna rapport samt två seminarier som planeras för att presentera resultaten från studien. 

Studien har varit organiserad i en projektgrupp och en referensgrupp, där projektgruppen bestått av 
personer från IVL och Kretsloppskontoret och referensgruppen av ytterligare personer från 
Kretsloppskontoret samt Avfall Sverige, Naturvårdsverket och några svenska kommuner (se Förord). 
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2 Förebygga avfall på Kretsloppsparken 

Alelyckan 

2.1 Vågprojektet 

Vågprojektet startade våren 2010 för att undersöka vilket och hur mycket avfall som förebyggs i 
Kretsloppsparken. I vågprojektet vägs alla produkter som privatpersoner lämnar i 
sorteringsstationen. Därefter kodas de till olika produktgrupper (invägningskoder). Stora produkter 
vägs enskilt och lite mindre produkter vägs tillsammans. En del stora produkter med en förutsägbar 
vikt (t ex ett kylskåp) räknas styckvis och förs in manuellt i databasen. 

Invägning sker på 66 olika invägningskoder, se Tabell 2. Utvägning av ej sålda produkter sker på sex 
kassationskoder, uppdelade på kassation direkt i sorteringsstationen och kassation i butik för 
Återbruket, Stadsmission respektive Returhuset. En sjunde kassationskod finns för rent avfall som 
slängts i sorteringsstationen. Under tre månader gjordes en mer detaljerad utvägning där även 
utvägningen delades upp på de 66 koderna. 

Kretsloppsparken tar även emot produkter och material som inte passerar invägningen i 
sorteringsstationen och som därmed inte har ingått i vågprojektet. Återbruket tar bl.a. emot 
byggmaterial som gåvor, men säljer också överblivet byggmaterial på provision från små 
byggföretag. Returhuset tar emot cyklar som rensats bort av olika bostadsbolag i Göteborg. Även 
om dessa mängder inte har vägts är det tydligt att de har relevans för Kretsloppsparken. Mängden 
externt levererade cyklar är uppskattningsvis sex ton per år eller motsvarande 30 % av 
totalmängderna till Returhuset. 

Den invägning, som ligger till grund för miljöanalysen, skedde under perioden mars 2010 till och 
med oktober 2010. 

2.2 Förebyggda mängder år 2010 

Invägda mängder i Kretsloppsparken under tiden för vågprojektet, mars 2010 – oktober 2010, var 
375 ton varav drygt 270 ton förebyggdes genom återanvändning. Uppräknat till helår3 blir det 494 
ton invägda produkter och 358 ton förebyggt avfall.  

Figur 6 visar fördelningen av invägda och förebyggda mängder avfall. Skillnaden mellan invägt och 
förebyggt beror i första hand på att böcker står för 14 % av invägda produkter, men enbart 4 % av 
det förebyggda avfallet. 

Tabell 2 visar invägda och förebyggda mängder avfall under ett år uppdelat på respektive produkt-
kategori. Tabellen visar även vilka invägningskoder som ingår i respektive produktkategori. 
Detaljerad information om invägda mängder under mätperioden uppdelat både per produktkategori 
och invägningskod finns i appendix. 

                                                      
3 Baserat på andelen besök till Kretsloppsparken under mätperioden av totala antalet besök under ett år. 



Förebygga avfall med kretsloppsparker  IVL rapport 1958 
Analys av miljöpåverkan  

19 

 
Figur 6  Fördelning av invägda och förebyggda mängder avfall i Kretsloppsparken 

Tabell 2  Invägningskoder, invägda mängder och förebyggt avfall uppdelat på produktkategorier 
under ett år 

Produktkategori Kategorin omfattar invägningskoder Invägt Förebyggt 

Byggvaruprodukt 
trä 

Verandadörr, Innerdörr, Ytterdörr, Fönster, 
Underlagspapp 

40 ton 40 ton 

Byggvaruprodukt 
övriga 

Duschvägg, Takpannor, Betongpl., Avloppsrör, 
Inredning (ÅB), Krukor, Marksten, Markmatta,  

46 ton 44 ton 

Böcker Böcker, Tidningar 67 ton 13 ton 

Metallprodukter Badkar, Blandare, Rördelar, tryckkärl, Plåttak, 
Hängränn., Kaminer, Järnspisar, Plåtskåp, 
Beslag, Verktyg, Husgeråd (exempel bestick, 
porslin, kastruller), Cyklar, Allt för trädgård 

51 ton 36 ton 

Möbler Bad-skåp, Köksskåp, Garderober, Skåp, K-
möbler, Trädg.möb. (ÅB), Innemöbler, 
Utemöbler (SM) 

113 ton 83 ton 

Plastprodukter Skivor, dvd, VHS, Leksaker 9 ton 5 ton 

Små elprodukter Pumpar, Micro, TV, Radio, Stereo, DVD, Hem-
elekt., Lysrörsarmatur, Armatur, El-mat., 
Trädg.mask., Hushålls elprod.(t ex lampor, allt 

med sladd) 

29 ton 26 ton 

Stora elprodukter V-beredare, Kylskåp, Spisar, Diskmaskin, Frys 17 ton 13 ton 

Textil Inredning, (exempel mattor, gardiner, kuddar, 
filtar, dukar), Kläder, Kläder (Myrorna) 

108 ton 86 ton 

VVS-porslin WC-stol, Handfat 13 ton 10 ton 

Totalt  494 ton 358 ton 

8% 

9% 

3% 

6% 

23% 22% 

10% 

2% 
3% 

14% 

Byggvaruprodukter trä Byggvaruprodukter övrigt Stora elprodukter
Små elprodukter Möbler Textil
Metallprodukter Plastprodukter VVS-produkter
Böcker

Invägda produkter            
Förebyggt avfall 

11% 

12% 

4% 

7% 

23% 

24% 

10% 

2% 
3% 4% 
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3 Analys av miljöpåverkan 

Kretsloppsparken bygger på att ta om hand om produkter som annars skulle ha kasserats på 
återvinningscentralen. Vi har därför jämfört skillnaden i miljöpåverkan mellan Kretsloppsparken 
och en konventionell återvinningscentral i Göteborg. Analysen är genomförd med förenklad LCA-
metodik. LCA-metodiken beskrivs kort i appendix. Vi har också genomfört ett antal 
känslighetsanalyser för sådana antaganden som vi bedömer kan påverka resultaten mest.  

3.1 Vad är det som jämförs? 

Jämförelsen mellan Kretsloppsparken och en konventionell återvinningscentral kan förenklat 
illustreras med hur en kontorsstol hanteras i vardera alternativet, se Figur 7. I båda fallen har man 
en kontorsstol som man vill göra sig av med och kör därför till en kretsloppspark eller en 
återvinningscentral. Detta är lika i båda systemen och är därför inte inkluderat i jämförelsen.

 
Figur 7  Princip-skiss för jämförelsen av en kretsloppspark och en återvinningscentral 

När stolen lämnas till Kretsloppsparken återanvänds den – man kan säga att systemet producerar en 
stol. 

Om stolen istället lämnats till en återvinningscentral hade den (något idealt) dels gått till 
förbränning med energiutvinning (plastdelarna), dels gått till materialåtervinning (metalldelarna). I 
detta fall producerar systemet el; värme och återvunnen metall istället för en stol. 

I det här läget är systemen inte jämförbara eftersom de inte utför samma funktioner (de har inte 
samma ”funktionella enheter” enligt LCA-terminologi), vilket innebär att ytterligare några saker 
måste till (genom ”systemutvidgning” enligt LCA-terminologi). I fallet med Kretsloppsparken 
måste vi lägga till produktion av blandad metall och annan produktion av el och värme för att 
systemen ska producera samma mängd blandad metall, el och värme. I fallet med en 
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återvinningscentral måste vi lägga till produktion av en ny stol inklusive produktion av material för 
att producera stolen. Genom dessa kompletteringar utför båda systemen samma funktioner: tar 
hand om en stol och producerar blandad metall; värme; el och en stol. Därmed är de jämförbara. I 
miljöanalysen är det betydligt fler produkter som inkluderas, men principen är likadan oavsett 
produkt. 

Ett viktigt antagande i analysen är att en återanvänd produkt ersätter en nyproducerad produkt. Vi 
gör därmed antagandet att den återanvända produkten uppfyller samma funktion för den kund som 
köper den som en helt ny produkt skulle göra. Vi antar också att köpet av den återanvända 
produkten inte leder till indirekta effekter såsom extra inköp av andra varor jämfört med vad ett 
köp av en ny produkt skulle göra.  

Observera att de flöden som inte påverkas av införandet av en kretsloppspark inte ingår i det 
studerade systemet. 

I systemet med Kretsloppsparken, se Figur 8, lämnar kunden produkterna på sorteringsstationen 
där de vägs och sedan tas till respektive second hand-butik. En del produkter kasseras efter 
noggrannare granskning på återvinningscentralen. Från second hand-butiker säljs merparten av 
produkterna medan resten kasseras på återvinningscentralen.  

 

Figur 8  Flöden i Kretsloppsparken 

I systemet med en konventionell återvinningscentral (i Göteborg), se Figur 9, sorterar kunden sitt 
avfall, en del av textilen går till Myrorna för återanvändning medan övrigt avfall går vidare till 
fortsatt behandling genom materialåtervinning, förbränning med energiutvinning eller som 
fyllnadsmaterial på deponi. 
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Figur 9  Flöden i en konventionell återvinningscentral 

 
På Kretsloppsparken säljs över 70 % av de produkter och material som skänks medan resten slängs 
som avfall och används för förbränning med energiutvinning, som konstruktionsmaterial på 
deponier eller återvinns som material. 100 % av samma produkter och material skulle slängts som 
avfall om det istället lämnades på en konventionell återvinningscentral, se Tabell 3. 
Kretsloppsparken gör det alltså möjligt att gå uppåt i avfallshierarkin, eftersom både förbränning 
och återvinning minskar till fördel för återanvändning. Observera återigen att Tabell 3 endast 
omfattar de flöden som förändras då en kretsloppspark införs och att de endast omfattar de flöden 
som plockas ut på sorteringsstationen för återanvändning. 

Tabell 3 Flöden i Kretsloppsparken respektive på en konventionell återvinningscentral 

Alla 
produkter 

Med kretsloppspark  Utan kretsloppspark 
(konventionell ÅVC)  

Totalt inflöde/år  494 ton (100 %)  494 ton (100 %)  

Går till:    

Återanvändning 358 ton (72 %)  52 ton (11 %)  

Återvinning  84 ton (17 %)  135 ton (27 %)  

Förbränning  48 ton (10 %)  235 ton (48 %)  

Fyllnadsmaterial  4 ton (1 %)  72 ton (14 %)  
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3.2 Produktkategorier 

Många olika produkter skänks till Kretsloppsparken. Det är inte möjligt att väga och koda in varje 
produkt separat och det går inte heller att göra en miljöanalys på varenda slags produkt. Arbets-
insatsen skulle inte vara rimlig och det finns inte heller miljödata för alla produkter. Därför har vi 
förenklat analysen av miljöpåverkan genom att slå ihop de olika produkterna till större grupper. 
Grupperingarna har skett i två steg (se Figur 10):  
 

1. Produkterna har delats in i 66 invägningskoder 

2. Invägningskoderna har delats in i 10 produktkategorier 
 

 

Figur 10 Sammanslagning av produkter till produktkoder och produktkategorier 

Invägningskoderna är de koder som används i sorteringsstationen på Kretsloppsparken och 
produktkategorierna har använts för att beräkna miljöpåverkan. I beräkningarna har sedan varje 
produktkategori modellerats som en eller ett par representativa produkter, se Tabell 4.  

Det är viktigt för analysen att valen av modellerade produkter väl representerar de faktiska 
produkter som passerar Kretsloppsparken. För att säkerställa detta har följande genomförts: 
 

 

Diskussioner med företrädare för Kretsloppsparken om vilka produkter som är vanliga 
och hur de sorteras in under invägningskoderna. 

 

Besök på Kretsloppsparken där en översiktlig inventering av vilka produkter som säljs 
genomförts. 

 

Jämförelser mellan olika data på miljöpåverkan från produkterna som återanvänds som 
underlag för att kunna välja den data som bäst representerar produktkategorin. 

Produkt KategoriInvägningskod

bla bla 
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Vår bedömning är att miljöpåverkan skulle vara i samma storleksordning även om den beräknades 
med en mer detaljerad uppdelning av produktkategorierna. 

Tabell 4 Produktkategorier och modellerade produkter 

Produktkategori Modelleras som: 

Byggvaruprodukt trä Trädörr med glasfönster 

Byggvaruprodukt övriga Tegel 

Böcker Papper/ Kartong 

Metallprodukter Järnprodukt 90%/ Aluminiumprodukt 10% 

Möbler Behandlat trä 75%/   
Kontorsstol 25% 

Plastprodukter Formsprutad PP 

Små elprodukter CRT-skärm 

Stora elprodukter Kyl-frys 

Textil Bomull 50%/ Polyester 50% 

VVS-porslin VVS-porslin 

Datakällor för analysen av miljöpåverkan är listade i Tabell 5. 

Tabell 5 Indata till analysen 

Indata Referens: 

Nyproduktion Ecoinvent Centre (2007), PE International (2006), 
Ecocold (2008), RH Form EPD(2008) 

Avfallsförbränning Björklund m.fl (2010) 

Materialåtervinning Ecoinvent Centre (2007), Borggren och Moberg (2009), 
PE International (2006), EcoCold (2008) 

Fyllnadsmaterial Ecoinvent Centre (2007) 

Elproduktion IEA (2008a), IEA(2008b), Ecoinvent Centre (2007) 

Fjärrvärmeproduktion Svensk Fjärrvärme (2008), Uppenberg et al. (2001) 

Transporter PE International (2006), ViaMichelin (2010) 

Invägningsdata och 
återanvändningsgrad 

Kretsloppskontoret (2010), Myrorna (2010), Göteborgs 
Kyrkliga Stadsmission (2010) 

Återvinningscentraler Renova (2010) 

Karaktäriseringsfaktorer 
för miljöpåverkan 

CML (2010) 

Primärenergifaktorer PE International (2006) 
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3.2.1 Byggvaruprodukter i trä 

Byggvaruprodukter i trä står för 11 % av det förebyggda avfallet och består främst av dörrar och 
fönster. Nästan allt som tas emot i Kretsloppsparkens sorteringsstation återanvänds, se Tabell 6.  

Med en konventionell ÅVC går materialet i byggvaruprodukterna till förbränning med 
energiutvinning, materialåtervinning och som fyllnadsmaterial. 

Nyproduktion av byggvaruprodukter i trä har modellerats som en dörr med ett glasfönster. En 
transport motsvarande från produktion i mellersta Sverige till Göteborg (300 km) är också inkluderad. 

Med en konventionell ÅVC går byggvaruprodukter i trä till 4 % återvinning av metalldelar, 33 % 
fyllnadsmaterial av glas och 63 % förbränning av trä, vilket är samma fördelning av material som i 
nyproduktionen. Transporter till återvinning (Hisings backa), deponi (Tagene) och förbränning 
(Sävenäs) är inkluderade.  

Tabell 6 Flöden av byggvaruprodukter i trä 

Byggprodukter i trä Med kretsloppspark  Konventionell ÅVC 

Totalt inflöde/år  39,8 ton (100 %) 39,8 ton (100 %) 

Går till:    

Återanvändning 39,5 ton (99 %) 0,0 ton (0 %) 

Återvinning  0,0 ton (0 %) 1,6 ton (4 %) 

Förbränning  0,2 ton (1 %) 25,1 ton (63 %) 

Fyllnadsmaterial  0,1 ton (0 %) 13,1 ton (33 %) 

3.2.2 Byggvaruprodukter övriga 

Övriga byggvaruprodukter står för drygt 12 % av det förebyggda avfallet. Det består i huvudsak av 
takpannor, betongplattor och marksten och precis som för byggvaruprodukter i trä återanvänds 
nästan allt som tas emot (se Tabell 7). Vid en konventionell återvinningscentral blir dessa material 
fyllnadsmaterial i bland annat vägar. 

För att modellera nyproduktion av övriga byggvaruprodukter har vi valt tegelsten. Då tegelsten 
generellt produceras ute i Europa har en transport på 1 100 km inkluderats vilket motsvarar en 
transport från Frankfurt am Main till Göteborg. 

Med en konventionell återvinningscentral går allt som fyllnadsmaterial och inkluderar en transport 
till Tagene Deponi. 

Tabell 7 Flöden av övriga byggvaruprodukter 

Byggprodukter 
Övriga 

Med kretsloppspark  Konventionell ÅVC 

Totalt inflöde/år  46,2 ton (100 %) 46,2 ton (100 %) 

Går till:    

Återanvändning 44,4 ton (96 %) 0,0 ton (0 %) 

Återvinning  - - 

Förbränning  - - 

Fyllnadsmaterial  1,8 ton (4 %) 46,2 ton (100 %) 
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3.2.3 Böcker 

Böcker står för knappt 4 % av det förebyggda avfallet. Det består förutom av böcker även av 
tidningar och tidskrifter. Böcker skickas direkt till Stadsmissionens bokhandel i centrala Göteborg 
där ungefär 20 % sorteras till återanvändning och resterande 80 % går till pappersåtervinning. Vid 
en konventionell återvinningscentral går det mesta som brännbart och endast små mängder sorteras 
som pappersåtervinning, se Tabell 8. 

Återanvändningen är baserad på en blandning av kartong (ca 14 %) och papper (ca 86 %) och 
inkluderar en transport från Mellansverige till Göteborg på 300 km. En transport från 
Kretsloppsparken till Stadsmissionens bokhandel är också inkluderad. 

Vid en konventionell återvinningscentral antas förhållandet mellan kartong och papper vara 
detsamma. Av böckerna sorteras 90 % till förbränning och 10 % till materialåtervinning. 
Transporter till förbränning (Sävenäs) och till Kartongbruk (Fiskeby 320 km) är inkluderade. 

Tabell 8 Flöden av böcker 

Böcker Med kretsloppspark  Utan kretsloppspark 
(konventionell ÅVC)  

Totalt inflöde/år  67,1 ton (100 %) 67,1 ton (100 %) 

Går till:    

Återanvändning 13,4 ton (20 %) 0,0 ton (0 %) 

Återvinning  53,7 ton (80 %) 6,7 ton (10 %) 

Förbränning  0,0 ton (0 %) 60,4 ton (90 %) 

Fyllnadsmaterial  - - 

3.2.4 Metallprodukter 

Olika metallprodukter står för 10 % av det förebyggda avfallet. Det är en bred kategori som 
innehåller allt från bestick och kastruller till cyklar, verktyg och badkar. Återanvändningsgraden är 
ungefär 70 %, se Tabell 9. Denna siffra är något lägre än för flera av de övriga produktkategorierna 
vilket förklaras delvis av att cyklar tas in för reparation i Kretsloppsparken. När tre trasiga cyklar 
blir två hela cyklar blir det naturligt en del material över som då går till återvinning. 

I analysen representeras metallprodukter av dels en bearbetad stålprodukt (90 %) och dels en 
bearbetad aluminiumprodukt (10 %). Dessa är blandningar av flera olika möjliga bearbetningar för 
ett representera generella metallprodukter som tillverkas i Europa. Stålet respektive aluminiumet 
består båda av en blandning av jungfruliga metaller och återvunna metaller. En transport från 
Frankfurt am Main till Göteborg (1 100 km) är också inkluderad. 

Vid en konventionell återvinningscentral går metallprodukter till materialåtervinning (gäller både 
stål och aluminium) och transport till återvinnare är inkluderad. 
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Tabell 9  Flöden av metallprodukter 

Metall- 
produkter 

Med kretsloppspark  Konventionell ÅVC 

Totalt inflöde/år  51,4 ton (100 %) 51,4 ton (100 %) 

Går till:    

Återanvändning 36,2 ton (71 %) 0,0 ton (0 %) 

Återvinning  15,2 ton (29 %) 51,4 ton (100 %) 

Förbränning  - - 

Fyllnadsmaterial  - - 

3.2.5 Möbler 

Möbler står för hela 23 % av det förebyggda avfallet i Kretsloppsparken. Det är en blandning av 
många typer av möbler som till exempel bord, stolar, skrivbord, garderober och hyllor. Ca 73 % av 
de mottagna möblerna återanvänds, se Tabell 10. Möbler är lite mer känsligt för skönhetsfel än 
verktyg och byggnadsmaterial och det blir därför lite mer kassationer. 

Möbler representeras till 75 % av en bearbetad träprodukt (torkad, sågad och hyvlad) och till 25 % 
som en kontorsstol. En transport på 300 km (motsvarande från Mellansverige) är inkluderad. 

Vid en konventionell återvinningscentral antas 25 % gå till materialåtervinning och 75 % till 
förbränning. Transporter till återvinning respektive förbränning är inkluderat. 

Tabell 10 Flöden av möbler  

Möbler Med kretsloppspark  Konventionell ÅVC 

Totalt inflöde/år  113,2 ton (100 %) 113,2 ton (100 %) 

Går till:    

Återanvändning 82,5 ton (73 %) 0,0 ton (0 %) 

Återvinning  7,7 ton (7 %) 28,3 ton (25 %) 

Förbränning  23 ton (20 %) 84,9 ton (75 %) 

Fyllnadsmaterial  - - 

3.2.6 Plastprodukter 

Plastprodukter är ett relativt litet flöde och står endast för 1,5 % (5,3 ton, se Tabell 11) av det 
förebyggda avfallet. Det är en blandning av CD-skivor, DVD-filmer och leksaker. 60 % av de 
mottagna plastprodukterna kommer till återanvändning i Kretsloppsparken.  

Plastprodukterna representeras av formsprutad polypropen (PP) och inkluderar en transport från 
Mellaneuropa på 1 100 km. 

Plastprodukter som lämnas in på en konventionell återvinningscentral går till förbränning. 
Transport till förbränningsanläggningen (Sävenäs) är inkluderad. 
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Tabell 11 Flöden av plastprodukter 

Plastprodukter Med kretsloppspark  Konventionell ÅVC 

Totalt inflöde/år  8,8 ton (100 %) 8,8 ton (100 %) 

Går till:    

Återanvändning 5,3 ton (60 %) 0,0 ton (0 %) 

Återvinning  - - 

Förbränning  3,5 ton (40 %) 8,8 ton (100 %) 

Fyllnadsmaterial  - - 

3.2.7 Små elprodukter 

Små elprodukter är drygt 7 % av det avfall som förebyggs i Kretsloppsparken och består av TV-
apparater, blandad hemelektronik, hushållsprodukter, lampor och mycket annat. Hela 90 % av det 
som tas emot återanvänds, se Tabell 12. 

Små elprodukter är en komplex produktkategori med produkter med stor spridning i miljö-
påverkan. Miljöpåverkan kan skilja stort bara mellan två datorer av olika märken och då denna 
kategori spänner över mycket olika elektroniska och elektriska produkter blir förstås spridningen 
stor. Små elprodukter representeras i beräkningarna av en CRT-skärm (”tjock”-skärm). CRT-
skärmar utgör inte en stor andel av produkterna, men vår bedömning är att miljöpåverkan från en 
CRT-skärm representerar väl mixen av de olika produkter som ingår i kategorin.  

Nyproduktionen av småelektronik sker oftast i Asien därför inkluderas dels en containertransport 
från Hongkong till Amsterdam (20 000 km), dels en lastbilstransport från Amsterdam till Göteborg 
(1100 km). 

Små elprodukter som lämnas in på en konventionell återvinningscentral samlas in av Elkretsen för 
demontering, materialåtervinning, förbränning och deponering. Men som en förenkling i modellen 
kategoriseras det som återvinning. Transport till återvinnare är inkluderad. 

Tabell 12 Flöden av små elprodukter 

Små 
elprodukter 

Med kretsloppspark  Konventionell ÅVC 

Totalt inflöde/år  29,3 ton (100 %) 29,3 ton (100 %) 

Går till:    

Återanvändning 26,3 ton (90 %) 0,0 ton (0 %) 

Återvinning  3,0 ton (10 %) 29,3 ton (0 %) 

Förbränning  - - 

Fyllnadsmaterial  - - 
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3.2.8 Stora elprodukter 

Knappt 4 % av det förebyggda avfallet är stora elprodukter. Här ingår bland annat kylskåp, frysar, 
diskmaskiner och spisar. Ungefär tre fjärdedelar återanvänds och resten går till återvinning, se 
Tabell 13. 

Stora elprodukter består till största delen av kylskåp och frysar och har därför modellerats som en 
kombinerad kyl och frys. Den produceras i Mellaneuropa varför en transport från Frankfurt am 
Main till Göteborg på 1 100 km är inkluderad. 

Stora elprodukter samlas, precis som små elprodukter, in av Elkretsen och går till demontering och 
återvinning, förbränning och deponi men klassas även här som återvinning. Transport till 
återvinnare är inkluderad. 

Tabell 13 Flöden av stora elprodukter 

Stora 

elprodukter 

Med kretsloppspark  Konventionell ÅVC 

Totalt inflöde/år  17,3 ton (100 %) 17,3 ton (100 %) 

Går till:    

Återanvändning 13,1 ton (76 %) 0,0 ton (0 %) 

Återvinning  4,2 ton (24 %) 17,3 ton (100 %) 

Förbränning  - - 

Fyllnadsmaterial  - - 

3.2.9 Textil 

Textil är det största flödet med 24 % förebyggt avfall. Det består av kläder, hemtextil och annat. 80 
% av all mottagen textil återanvänds antingen genom Stadsmissionens butik eller genom Myrorna, 
se Tabell 14. 

Textil består av en stor mängd olika material men då bomull och polyester står för den absolut 
största delen av all producerad textil är det modellerat som 50 % polyestertyg och 50 % bomullstyg. 

Vid en konventionell återvinningscentral finns det ofta insamling för återanvändning av textil. 
Därför är den mängd textil som går till Myrorna oförändrad i båda fallen medan den del som i 
Kretsloppsparken går till Stadsmissionens butik istället går till förbränning vid en konventionell 
återvinningscentral. Detta gör att även vid en konventionell återvinningscentral går nära 50 % av 
textilen till återanvändning. 

Tabell 14 Flöden av textil 

Textil Med kretsloppspark  Konventionell ÅVC 

Totalt inflöde/år  107,7 ton (100 %) 107,7 ton (100 %) 

Går till:    

Återanvändning 86,4 ton (80 %) 51,8 ton (48 %) 

Återvinning  - - 

Förbränning  21,3 ton (20 %) 55,9 ton (52 %) 

Fyllnadsmaterial  - - 
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3.2.10 VVS-porslin 

Tre procent av allt förebyggt avfall är VVS-porslin i form av toaletter och handfat. Drygt 80 % av 
det VVS-porslin som tas emot återanvänds, se Tabell 15. 

VVS-porslin är modellerat som VVS-porslin. Det ingår en transport på 500 km motsvarande 
sträckan från Gustavsberg till Göteborg. 

Vid en konventionell återvinningscentral krossas VVS-porslinet och blir fyllnadsmaterial. Transport 
till deponi (Tagene) är inkluderad. 

Tabell 15 Flöden av VVS-porslin 

VVS-porslin Med kretsloppspark  Konventionell ÅVC 

Totalt inflöde/år  12,7 ton (100 %) 12,7 ton (100 %) 

Går till:    

Återanvändning 10,4 ton (82 %) 0,0 ton (0 %) 

Återvinning  - - 

Förbränning  - - 

Fyllnadsmaterial  2,3 ton (18 %) 12,7 ton (100 %) 
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3.3 Resultat 

Det finns tydliga miljövinster med Kretsloppsparken jämfört med en konventionell 
återvinningscentral för de miljöpåverkanskategorier vi studerat: växthuseffekt, användning av 
primärenergi, försurning, övergödning och i viss mån även farliga ämnen. 

För att göra tydligt vilka delar av de två alternativen som påverkar miljöresultaten visar vi resultaten 
uppdelat på: 

 

Sluppen produktion  
Den del av produktion av nya varor som inte behöver ske då gamla varor 
återanvänds och ersätter nya varor. 

 

Sluppna transporter 
De transporter av nya varor som inte behöver ske då gamla varor återanvänds och 
ersätter nya varor. 

 

Återvinning 
Återvinning av material, vilket även inkluderar att produktion av jungfruliga 
material kan minska/öka då återvinning av material ökar/minskar. 

 

Förbränning 
Förbränning med energiutvinning, vilket även inkluderar att annan 
energiproduktion kan minska/öka då förbränning av avfall ökar/minskar. 

 

Fyllnadsmaterial 
Återvinning av fyllnadsmaterial, vilket även inkluderar att produktion av jungfruliga 
fyllnadsmaterial kan minska/öka då återvinning av fyllnadsmaterial ökar/minskar. 

 

Avfallstransporter 
Förändringar i transportsystemet för avfall. 

3.3.1 Växthuseffekt 

Bidraget till växthuseffekten minskar med ungefär 1 300 ton koldioxidekvivalenter per år då 
Kretsloppsparken ersätter en konventionell återvinningscentral, se Figur 11. Det motsvarar 430 
bilar som kör 1 500 mil vardera.  

Den största minskningen av utsläpp av växthusgaser kommer från den sluppna produktionen av 
nya varor med -1 400 ton CO2-ekv. När produkter återanvänds istället för att materialåtervinnas 
eller förbrännas med energiutvinning förlorar man nyttan av materialåtervinning respektive 
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förbränning med energiutvinning4). Återvinning, förbränning och fyllnadsmaterial är därför positiva 
i figuren. 

 
Figur 11  Miljövinst i koldioxidekvivalenter då Kretsloppsparken ersätter en konventionell återvinningscentral5 

Olika produktkategorier bidrar olika mycket till de minskade utsläppen av växthusgaser, se Figur 11. 
De viktigaste produktkategorierna är textil och elektronik, som står för 39 % respektive 37 % av 
minskningen. Böcker ger varken en vinst eller förlust när det gäller växthuseffekten, vilket beror på 
att en större andel av de böcker som lämnas till återanvändning inte återanvänds utan istället 
återvinns6 Däremot ger både återanvändning och återvinning av böcker en energibesparing. Med 
förutsättningarna i vår jämförelse är energibesparingen ca 500 MWh. I appendix redovisas påverkan 
på växthuseffekten uppdelat på Kretsloppsparken och konventionell återvinningscentral. 

                                                      
4 Vid materialåtervinning respektive förbränning med energiutvinning kan jungfrulig produktion respektive 
annan energiproduktion som är mer miljöbelastande kan ersättas 
5
 Fyllnadsmaterial är ca 0,18 ton CO2e-ekv och avfallstransporter är ca 0,22 ton CO2-ekv. 

6 Efterfrågan på begagnade böcker är mindre än tillgången, vilket är skälet till att mycket av böckerna som 
lämnats till återanvändning istället återvinns. Återvinning av böcker ger med analysens förutsättningar ett 
högre utsläpp av koldioxidekvivalenter än förbränning med energiutvinning. Skillnaden är dock mycket liten 
och små förändringar av elproduktion och utbyte kan göra återvinningen mer gynnsam. Då detta inte 
påverkar de övergripande slutsatserna av analysen har detta inte studerats vidare inom ramen för studien. 
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Figur 12  Fördelningen av miljövinsten i form av minskade utsläpp av koldioxidekvivalenter 

3.3.2 Användning av primärenergi 

Resultaten för användningen av primärenergi liknar resultaten för växthuseffekten, se Figur 13. Den 
största besparingen kommer från den sluppna produktionen av nya varor. Användningen av 
primärenergi minskar med ungefär med 5 100 MWh per år då Kretsloppsparken ersätter en 
konventionell återvinningscentral. Energibesparingen motsvarar den årliga uppvärmningen av 310 
småhus med fjärrvärme. 

På samma sätt som i analysen av växthuseffekten, är återvinning, förbränning och fyllnadsmaterial 
positiva i figuren. Det beror på att när produkter återanvänds, istället för att materialåtervinnas eller 
förbrännas med energiutvinning, förlorar man nyttan av materialåtervinning respektive förbränning 
med energiutvinning. 
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Figur 13  Energibesparing I MWh då Kretsloppsparken ersätter en konventionell återvinningscentral 

3.3.3 Försurning 

Även bidraget till försurning minskar då Kretsloppsparken ersätter en konventionell 
återvinningscentral, se Figur 14. Även när det gäller försurande utsläpp beror den största 
besparingen på den sluppna produktionen av nya varor. Den totala minskningen är ca 10 ton 
svaveldioxidekvivalenter vilket ungefär motsvarar de genomsnittliga försurande utsläppen från 400 
svenskar.  

På samma sätt som i analysen av växthuseffekten är återvinning, förbränning och fyllnadsmaterial 
positiva i figuren. Det beror på att när produkter återanvänds, istället för att materialåtervinnas eller 
förbrännas med energiutvinning, förlorar man nyttan av materialåtervinning respektive förbränning 
med energiutvinning. 
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Figur 14 Miljövinst i svaveldioxidekvivalenter då Kretsloppsparken ersätter en konventionell 
återvinningscentral 

3.3.4 Övergödning 

Bidraget till övergödning minskar med motsvarande 1,5 ton fosfatekvivalenter, se Figur 15. Även 
när det gäller övergödande utsläpp beror den största besparingen på den sluppna produktionen av 
nya varor. Det motsvarar ungefär det genomsnittliga utsläppet från 360 svenskar. 

På samma sätt som i analysen av växthuseffekten är återvinning, förbränning och 
fyllnadsmaterialpositiva i figuren. Det beror på att när produkter återanvänds, istället för att 
materialåtervinnas eller förbrännas med energiutvinning, förlorar man nyttan av materialåtervinning 
respektive förbränning med energiutvinning. 
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Figur 15  Miljövinst i fosfatekvivalenter då Kretsloppsparken ersätter en konventionell återvinningscentral 

3.3.5 Farliga ämnen 

När det gäller utsläppen av farliga ämnen, eller de potentiellt negativa effekter som utsläppen kan 
orsaka, är det av flera skäl inte möjligt att på ett bra sätt beräkna skillnaden mellan Kretslopps-
parken och en konventionell ÅVC. Miljöpåverkan av farliga ämnen från olika produkter och olika 
produkters tillverkning är starkt beroende av exakt vilka produkter det är, vem som har tillverkat 
dem och var de har tillverkats. Det finns en uppsjö av farliga ämnen som används vid tillverkning 
av olika produkter och dessa ämnen har olika inneboende farlighet. Hur och var utsläppen sker 
påverkar också vilken effekten blir. De indata som används i livscykelanalyser innehåller sällan 
denna information och beräkningsmetoder för hur farliga ämnen är relativt varandra är dessutom 
sällan tillgängliga. Ett exempel visar hur situationsberoende effekten av farliga ämnen är: den 
faktiska påverkan av ett utsläpp av hexavalent krom skulle i Indiska oceanen bli liten då det späds ut 
med stora mängder vatten. Men om det skulle ske i Delsjön skulle det få mycket allvarliga följder 
för försörjningen av dricksvatten i Göteborg. 

Den kvalitativa bedömningen baserat på vår miljöanalys är att utsläpp av farliga ämnen bör minska 
då Kretsloppsparken ersätter en konventionell återvinningscentral. Produktion av elektronik och 
textil är starkt förknippat med användning av vissa farliga ämnen och en minskad produktion av 
dessa varor bör leda till minskade utsläpp av dessa ämnen, åtminstone från tillverkningsprocesserna. 

Det finns dock risker med återanvändning av produkter då vissa äldre produkter innehåller farliga 
ämnen som man vill fasa ut. En noggrann kontroll av mottagna produkter är därför viktig för att 
hantera problemet. 
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3.4 Känslighetsanalys 

I miljöanalysen krävs det att man gör en del antaganden, i synnerhet om faktorer som ligger utanför 
verksamheten på Kretsloppsparken och ÅVC:n. Sådana antaganden kan påverka resultaten. För att 
försäkra oss om att dessa antaganden inte påverkar resultatet i den utsträckning att studiens 
slutsatser är felaktiga, har ett antal känslighetsanalyser gjorts med andra antaganden för de 
parametrar som vi bedömer kan påverka resultaten mest, se Tabell 16.  

Tabell 16  Antaganden i grundfall och känslighetsanalys 

Grundfall Känslighetsanalys 

Svensk genomsnittlig elmix (2006) El från kolkraft 

Göteborgs fjärrvärmemix (2008) a: Fjärrvärme från värmepump (kol-el) 
b: Fjärrvärme från naturgas 

Samma energiklass på återanvända vitvaror 
som på nya 

Energiklass E på återanvända vitvaror jämfört 
med nya med energiklass A 

Samma livslängd på återanvänd elektronik som 
på ny 

Halverad livslängd på återanvänd elektronik 
jämfört med ny 

Ingen import av hushållsavfall till förbränning Import av hushållsavfall till förbränning från 

Mellaneuropa och därmed minskad deponering i 
Mellaneuropa 

 
 

 

I grundfallet används en svensk genomsnittlig elmix för den el som används 
i svenska processer (t ex tillverkning av VVS-porslin och förbränning). 
Elmixen är den blandning av de olika energislag som producerades i Sverige 
2006 med korrigering för import och export av el. Den svenska elmixen ger 
mycket låga utsläpp av växthusgaser per producerad enhet el. I en 
känslighetsanalys har därför resultatet beräknats även med el från enbart 
kolkraft. Figur 16 (stapel 1 och 2) visar att detta har mycket liten påverkan 
på resultatet för växthuseffekt. 

Fjärrvärmen som ersätts vid förbränning i avfallskraftvärmeverk är i 
grundfallet den mix av bränslen som används i Göteborg-Partille-
fjärrvärmenätet. Här har två alternativa produktionsmetoder analyserats: 
Fjärrvärme från värmepump (Figur 16 stapel 3), som drivs på kolkraftsel, 
och fjärrvärme från naturgas (Figur 16 stapel 4). I båda fallen minskar 
miljövinsten med ungefär 130 ton koldioxidekvivalenter till följd av att 
avfallsförbränning med energiutvinning ersätter fjärrvärmeproduktion med 
högre utsläpp av växthusgaser.  

 

De vitvaror som säljs i Kretsloppsparken är ofta några år gamla och kan 
därför ha en sämre energiklassning än motsvarande nya vitvaror. Därför har 
en känslighetsanalys gjorts där återanvända vitvaror antas ha energiklass E 
och nya antas ha energiklass A, men i övrigt vara lika. Figur 16 stapel 5 visar 
att skillnaden i miljöpåverkan minskar med ca 4 % med detta antagande 
jämfört med grundfallet. 
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Livslängden på elektronik är mycket svår att bedöma. Den varierar beroende 
på produkt, varumärke, användarbeteende och det är sällan som den tekniska 
livslängden (d.v.s. hur länge produkten faktiskt håller) som styr hur länge den 
används. I grundfallet är antagandet att de produkter som lämnas in för 
återanvändning fungerar och därför kan antas ha lika lång livslängd som nya 
produkter. I en känslighetsanalys har livslängden på elektronik halverats. 
Figur 16 visar att detta har en relativt stor påverkan på resultatet med 18 % 
lägre utsläpp av växthusgaser. 

 

 

I grundfallet ökar annan värme- och elproduktion som en följd av att 
avfallsförbränningen minskar. Ett alternativ till detta är att lika mycket avfall 
importeras till förbränning från ett land som annars hade deponerat sitt 
avfall. Då förbränning ersätter deponi undviks stora metanutsläpp och som 
ses i sista stapeln i Figur 16 minskar utsläppen av växthusgaser. 

Sammanfattningsvis visar Figur 16 att Kretsloppsparkens bidrag till att minska växthuseffekten 
varierar med gjorda antaganden, men inte så mycket att det påverkar studiens slutsatser. 
Minskningen av växthusgaser är med gjorda antaganden mellan 1 050 ton och 1 400 ton 
koldioxidekvivalenter.  

 
Figur 16  Miljövinst i koldioxidekvivalenter då Kretsloppsparken ersätter en konventionell återvinningscentral 

- grundfallet och sex känslighetsanalyser då olika nyckelantaganden ändrats 
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3.5 Förbättringsanalys 

 

Nära 30 % av de produkter som tas emot i sorteringsstationen kasseras. Av 
kassationerna sker ungefär hälften direkt i sorteringsstationen och hälften i 
butikerna. Om det skulle gå att genom bättre hantering; enklare reparationer eller 
på annat sätt minska kassationerna av produkter som når parken innebär det en 
klar förbättringspotential. 

 

Om kassationerna går ner med 50 % över alla produktkategorier ökar vinsten 
från 1 300 ton till över 1 450 ton koldioxidekvivalenter. De viktigaste 
produktkategorierna att inrikta sig på är för Stadsmissionen: Textil och Små 
elprodukter; för Återbruket: Stora elprodukter och för Returhuset: 
Metallprodukter (cyklar). 
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4 Potential vid ombyggnad av ÅVC:er till 

Kretsloppsparker 

Kretsloppsparken förebygger 5,6 % (360 ton) av avfallet som kommer till Kretsloppsparkens ÅVC 
och minskar därmed utsläppen av växthusgaser med 1300 ton koldioxidekvivalenter och 
användningen av primärenergi med 5 100 MWh. Kretsloppsparken Alelyckan är en av fem ÅVC:er 
i Göteborg och en av ca 600 ÅVC:er i Sverige (Avfall Sverige 2010). Fler återvinningscentraler 
skulle kunna byggas om till kretsloppsparker både i Göteborg och i Sverige i övrigt och bidra till att 
förebygga avfall och minska miljöpåverkan, se Tabell 17. Utgångspunkten är att man vid 
ombyggnad kan förebygga lika stor andel avfall som i Kretsloppsparken. Att bygga om alla ÅVC:er 
är naturligtvis en hypotetisk tanke, men visar ändå att det bör finnas stora mängder produkter som 
skulle kunna återanvändas istället för att, som idag, kasseras som avfall på ÅVC:erna. 

Om samtliga ÅVC:er i Göteborg byggs om till kretsloppsparker är potentialen förebyggt avfall 
2 200 ton och en besparing på 8 000 ton koldioxidekvivalenter. Detta motsvarar utsläppen från 
nästan 2 700 bilar som kör 1 500 mil vardera. Minskningen av användningen av primärenergi 
motsvarar uppvärmningen av 1 900 småhus. Minskningen av växthusgaser är drygt hälften så stor 
som de 15 000 ton koldioxidekvivalenter som man uppskattar att en satsning på rötning av drygt 
40 000 ton matavfall i Göteborgsregionen skulle ge (Profu 2010 och GRKOM 2010).  

Om Sveriges samtliga ÅVC:er byggs om till kretsloppsparker, skulle 80 000 ton avfall kunna 
förebyggas. Det skulle innebära minskat bidrag till växthuseffekten med 300 000 ton koldioxid-
ekvivalenter motsvarande 100 000 bilar som kör 1500 mil vardera. Minskningen av användningen 
av primärenergi på 1 100 TWh motsvarar uppvärmningen av en större svensk stad.  

Tabell 17  Potentialen för ombyggnad av ÅVC:er till kretsloppsparker 

 

 

 

 

Område Kretsloppsparken Göteborg Sverige 

Antal återvinningscentraler 1 st 5 st 600 st 

Avfall till ÅVC 6 400 ton 40 000 ton 1 400 000 ton 

Förebyggt avfall 360 ton 2 200 ton 80 000 ton 

Sparade CO2-ekv 1 300 ton 8 000 ton 300 000 ton 

Sparad primärenergi 5 100 MWh 32 000 MWh 1 100 000 MWh 
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Potentialen är både optimistiskt och pessimistiskt skattad. Å ena sidan kommer det idag s.k. 
lämnare till kretsloppsparken, som särskilt väljer att åka till dit eftersom de vet att de kan skänka 
produkter till återanvändning. Det talar för att det är en större andel som förebyggs på Alelyckan än 
vad som skulle kunna ske i Göteborg som helhet. 

Å andra sidan skulle potentialen kunna vara större än vår uppskattning eftersom de nya 
kretsloppsparkerna, med erfarenheterna från Alelyckan i ryggen, kan organiseras så att ännu mer 
avfall förebyggs: 

 Man kan uppmana besökarna att packa bilen klokt innan de åker hemifrån. Om alla 
produkter som kan återanvändas ligger lätt åtkomligt istället för under det avfall som ska 
lämnas på ÅVC:n, kan större mängder återanvändas.  

 Man kan arbeta för att minska kassationen av de produkter som tas emot på 
sorteringsstationen. Idag kasseras 30 % antingen direkt på sorteringsstationen eller i 
butikerna. Kassationerna direkt på sorteringsstationen skulle kunna minska genom bättre 
hantering av produkterna på plats eller genom enklare reparationer.  

 Man kan försöka minska kassationerna i butikerna genom att sänka priset på produkter 
som varit osålda under längre tid eller genom att förlänga den tid som produkterna erbjuds 
för försäljning innan de kasseras.  

 Man kan försöka öka antalet besökare. Kretsloppsparken Alelyckan är fortfarande ett 
relativt nytt koncept som många kommuninvånare inte känner till. Genom att öka 
kommuninvånarnas kännedom om Kretsloppsparken och kunskaper om att 
återanvändning minskar miljöpåverkan, skulle antalet besökare kunna öka. 

Sammantaget är det svårt att kvantifiera potentialen för hur mycket avfall som maximalt kan 
förebyggas i Kretsloppsparken. Men flera av de faktorer som kan bidra till en ökning, borde kunna 
påverkas genom insatser av Kretsloppsparken, både vad gäller verksamheten på plats och utanför 
parken. 
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5 Indikatorer för uppföljning av miljöpåverkan 

En av studiens frågeställningar är att undersöka vilka indikatorer som Kretsloppskontoret kan 
använda för att kontinuerligt följa upp hur mycket verksamheten på Kretsloppsparken minskar 
miljöpåverkan jämfört med en konventionell återvinningscentral. Med miljöanalysen som bas tog vi 
fram ett antal förslag till indikatorer, av vilka de slutliga urvalet presenteras i detta avsnitt. 

En indikator är ett mätetal som mäter utvecklingen av en verksamhet i relation till de mål som finns 
uppsatta för verksamheten. Indikatorn kan mäta utvecklingen direkt eller indirekt, beroende på 
vilka mätdata som finns tillgängliga. Om indikatorn exempelvis ska mäta utvecklingen av produkt-
kassationer på Kretsloppsparken skulle den direkta indikatorn kunna vara "Andelen kasserat av 
total mängd" (baserat på vägning av mängden kasserat respektive den totala mängden invägt). Den 
indirekta indikatorn för att mäta samma utveckling skulle kunna vara "Andelen anställda som anser 
att det är viktigt att minska kassationerna" (baserat på att de anställda tillfrågats om hur de ser på 
kassationerna och att deras svar avspeglar hur de agerar för att minska kassationerna). En direkt 
indikator är naturligtvis enklare att hantera och analysera, men en indirekt indikator kan vara god 
nog om det saknas möjligheter till direkta mätningar. 

Det är viktigt att skilja på mål och indikator. Ett mål är en önskad eller utlovad nivå som verksam-
heten ska nå medan en indikator är ett mätetal som mäter utvecklingen av verksamheten i relation 
till målen. Målen kan vara kvantitativt eller kvalitativt formulerade, exempelvis "Vi ska minska 
kassationerna" respektive "Vi ska minska kassationerna med 50 % till 2012".  

Det finns många användningsområden för indikatorer, se Figur 17. Indikatorerna kan t ex användas 
för att bokföra historisk utveckling, för att jämföra sig med andra aktiviteter eller verksamheter 
(benchmarking), för att identifiera problemområden, för att mäta verksamhetens bidrag till 
övergripande mål eller för att identifiera det agerande som trenden pekar på behövs. I vissa fall är 
indikatorn avsedd för att styra verksamheten, dvs man avser att direkt påverka verksamheten om 
indikatorn visar en utveckling mot uppsatt mål. I andra fall är indikatorn endast indikerande, dvs 
den är tänkt för övervakning av verksamheten, men utvecklingen mot målet som indikatorn mäter 
är inte högsta prioritet för verksamheten.  
 

 
Figur 17 Användningsområden för indikatorer (baserad på Åhrén 2007). 

I studien har vi tagit fram miljörelaterade indikatorer som mäter utvecklingen mot mål som relaterar 
till Kretsloppsparkens verksamhet. Inga nya mål har tagits fram i studien. Indikatorerna har tagits 
fram med miljöanalysen som underlag och genom diskussioner i projektgruppen och i 
verksamheten på Kretsloppskontoret. Följande frågor har varit vägledande i arbetet med att ta fram 
miljörelaterade indikatorer för Kretsloppsparken: 
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1. Vilka miljörelaterade mål vill man kunna mäta med indikatorer? 
2. I vilka beslut skulle indikatorer kunna användas som underlag och av vem? 
3. Vem kan och ska ansvara för att indikatorerna beräknas och kommuniceras till rätt 

personer? 

Förslaget till miljörelaterade indikatorer för uppföljning av Kretsloppsparkens verksamhet 
presenteras i Tabell 18 och 19. I tabellerna redovisas även de mål som indikatorn mäter 
utvecklingen mot samt indikatorns värde år 2010. Tabell 18 omfattar indikatorer för förebyggda 
avfallsmängder, vilka kan beräknas kontinuerligt med hjälp av fortlöpande mätningar på 
Kretsloppsparken. Tabell 19 omfattar indikatorer för minskad miljöpåverkan då avfall förebyggs. 
Dessa kan beräknas med viss periodicitet med hjälp av den LCA-modell för miljöanalys som 
upprättats av IVL i studien. Kretsloppskontoret kan alltså inte själv beräkna indikatorerna. 

Tabell 18  Indikatorer för avfallsmängder, indikatorernas värde år 2010 samt relaterade mål. 

Mål Indikator för avfallsmängder 
Indikatorns 
värde 2010 

Kretsloppsparken Alelyckan ska 
bidra till att förebygga avfall i 
Göteborg 
 
(Mål om förebyggande av avfall 
finns i: 
Regional avfallsplan A2020, 
Befintlig Kretsloppsplan, Göteborgs 
Stads miljökvalitetsmål7) 

Indikator 1 

Andel förebyggt av total invägd mängd till 
hela Alelyckan (dvs inkl ÅVC) 
 

5,56 % 
 

(358 /64308) 

Indikator 2 

Andel förebyggt på Kretsloppsparken av total 
mängd uppkommet avfall från hushåll i 
Göteborg  
(uppkommet från hushåll i Gbg = insamlat 
från hushållen + invägt alla ÅVC:er)9 

0,165 % 
 

(358 
/21683310) 

 
 

Tabell 19  Indikatorer för miljöpåverkans minskning, indikatorernas värde år 2010 samt relaterade mål. 

Mål Indikator för minskad miljöpåverkan 
Indikatorns 
värde 2010 

Kretsloppsparken Alelyckan ska 
bidra till att minska Göteborgs 
(invånares) klimatpåverkan11 
 
(Mål om minskad klimatpåverkan 
finns i: 
Regional avfallsplan A2020  
Göteborgs Stads miljökvalitetsmål  
Befintlig Kretsloppsplan) 
 

Indikator 3 

Kretsloppsparkens besparing av 
koldioxidekvivalenter per år jämfört med 
konventionell ÅVC 
 
 

1300 ton  
CO2-ekv 
 
Alternativt: 
130 svenskars 
samlade årliga 
klimatpåverkan 

Kretsloppsparken Alelyckan ska 
bidra till att minska Göteborgs 
(invånares) energianvändning12 
 
(Mål om minskad energiåtgång 
finns i Regional avfallsplan A2020) 

Indikator 4 

Kretsloppsparkens besparing av energi per 
år jämfört med konventionell ÅVC 
 
 
 
 

5 100 MWh 
 
Alternativt:  
Uppvärmningen 
av 310 småhus 
 

                                                      
7
 Målet att minska total mängd avfall förväntas bli antaget i Kommunfullmäktige i Göteborg i mars 2011. 

8 ÅVC-mängd Q4 2009 – Q3 2010 
9 Restavfall, bioavfall, grovavfall (ÅVC+hämtat), producentansvarsmaterial, farligt avfall och elavfall 
10

 Uppgiften för ”uppkommet från hushåll i Gbg” gäller 2009 
11

 Återanvända produkter kan ersätta nyproducerade produkter och den miljöpåverkan och energianvändning 
som nyproduktionen medför. Miljöpåverkan som ett resultat av göteborgarnas konsumtion minskar alltså. 
Den största delen av nyproduktionen och dess miljöpåverkan och energianvändning sker dock sannolikt 
utanför Göteborg. 
12 Se fotnot 11 
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Indikatorerna är tänkta att utgöra en del av beslutsunderlaget för utveckling av Kretsloppsparken. 
Det gäller:  

(1) underlag för platsansvarig för att prioritera mellan olika åtgärder och aktiviteter inom dess 
verksamhetsområden 

(2) underlag för Kretsloppskontoret för större beslut om verksamhetsutveckling av 
Kretsloppsparken 

(3) för att informera politiker om utvecklingen och nyttan med parkens verksamhet 
(4) för att motivera lokala/andra politiker om att satsa på fler parker i Göteborg/andra städer 
(5) för att kommunicera nyttan med Kretsloppsparken till hushållen 

Projektgruppen föreslår att ansvaret för att beräkna (alt. beställa beräkningar), dokumentera och 
kommunicera indikatorerna tas av driftsansvarig på Kretsloppsparken med stöd av tjänsteman på 
Kretsloppskontoret.  
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6 Slutsatser 

Kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg gör det möjligt att återanvända produkter istället för att 
kassera dem som avfall. Under 2010 återanvändes 360 ton produkter och mängden grovavfall till 
ÅVC minskade med över 5 %. Att återanvända istället för att kassera som avfall på ÅVC innebär en 
miljöbesparing lika stor som: 

Växthuseffekt utsläpp av växthusgaser från 430 bilar som kör 1500 mil vardera 

Primärenergi energibehovet för uppvärmning av 310 småhus 

Försurning Det genomsnittliga utsläppet från 400 svenskar 

Övergödning Det genomsnittliga utsläppet från 360 svenskar 

Jämfört med konventionella återvinningscentraler gör Alelyckan det alltså möjligt att gå uppåt i 
avfallshierarkin, eftersom både förbränning och återvinning minskar till fördel för återanvändning.  

Kretsloppsparken, som är en av fem återvinningscentraler i Göteborg, tar emot ungefär 18 % av allt 
som slängs på återvinningscentraler i Göteborg. Om alla återvinningscentraler byggs om till 
kretsloppsparker där lika mycket avfall förebyggs som på Kretsloppsparken, skulle 2 200 ton avfall 
kunna förebyggas på Göteborgs återvinningscentraler varje år. Det skulle minska utsläppen av 
växthusgaser med 8 000 ton koldioxidekvivalenter och användningen av primärenergi med 32 
GWh. Minskningen motsvarar 2 700 bilar som kör 1 500 mil vardera respektive uppvärmningen av 
1 900 småhus. Utan kretsloppsparker (eller andra åtgärder som på samma sätt främjar 
återanvändning) slängs uppskattningsvis 2 200 ton produkter på Göteborgs återvinningscentraler 
varje år som skulle kunna återanvänts. 

Om alla Sveriges återvinningscentraler byggs om till kretsloppsparker och lika mycket avfall 
förebyggs som på Kretsloppsparken, skulle nära 80 000 ton avfall kunna förebyggas på Sveriges 
återvinningscentraler varje år. Det skulle minska utsläppen av växthusgaser med 300 000 ton 
koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar 100 000 bilar som kör 1500 mil vardera. Användningen av 
primärenergi minskar motsvarande uppvärmningen av en större svensk stad. Utan kretsloppsparker 
(eller andra åtgärder som på samma sätt främjar återanvändning) slängs uppskattningsvis 80 000 ton 
produkter på Sveriges återvinningscentraler varje år som skulle kunna ha återanvänts. 

Att satsa på utveckling av återvinningscentraler till kretsloppsparker eller liknande koncept som 
främjar återanvändning är en av flera viktiga förebyggande åtgärder som svenska kommuner kan 
genomföra. Genom sådana verksamheter kan man främja återanvändning av produkter och 
samtidigt minska mängden grovavfall som lämnas avfallshantering på återvinningscentraler.  
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8 Bilagor 

8.1 Invägda och förebyggda mängder uppdelat på 
produktkod 

Uppgifterna avser mängder under 8 månader av vågprojektet (mars-oktober 2010). Mängderna är 
alltså inte uppräknade till årsbasis till skillnad från de mängder som redovisas i avsnitt 2.2. 
 

Produktkategori Kod Namn 
Invägt 
[ton] 

Förebyggt 
[ton] 

Förebyggt 
/ invägt 

Byggprodukter trä 132 Underlagspapp 0 0 0 % 

 271 Verandadörr. 1 943 1 925 99 % 

 272 Innerdörr 8 005 7 932 99 % 

 273 Ytterdörr 3 705 3 671 99 % 

 291 Fönster 16 607 16 456 99 % 

Byggprodukter övriga 105 Rördelar 262 260 99 % 

 131 Takpannor 7 141 7 076 99 % 

 171 Marksten 13 512 13 389 99 % 

 172 Betongpl. 4 981 4 936 99 % 

 173 Avloppsrör 444 440 99 % 

 174 Markmatta 89 88 99 % 

 175 Kompostjord 0 0 0 % 

 250 Inredning 3 125 3 097 99 % 

 372 Uteprodukter 3 738 3 704 99 % 

 520 Krukor 1 794 721 40 % 

Stora elprodukter 104 Duschkabin 260 258 99 % 

 231 Kylskåp 4 189 3 188 76 % 

 232 Spisar 4 879 4 158 85 % 

 233 Diskmaskin13 581 -89 -15 % 

 234 Frys 3 218 2 449 76 % 

Små elprodukter 108 Pumpar 101 100 99 % 

 236 Micro 814 807 99 % 

 331 TV 954 945 99 % 

 332 Radio 105 104 99 % 

 333 Stereo 294 291 99 % 

 334 DVD 227 225 99 % 

 335 Hem-elek. 7 780 7 709 99 % 

 351 Lysrör 289 286 99 % 

 352 Armatur 839 831 99 % 

 353 El-mat. 2 162 2 142 99 % 

 373 Trädgårdsmaskiner 3 063 3 035 99 % 

 441 
Hushålls-elprodukter(t ex 
lampor, allt med sladd) 

5 658 3 469 61 % 

Möbler 109 Bad-skåp 548 543 99 % 

 151 Köksskåp 6 656 6 595 99 % 

 152 Garderober 4 078 4 041 99 % 

 153 Skåp 5 086 5 040 99 % 

                                                      
13

 Detta beror sannolikt på den begränsade mätperioden och att kassationer inte mätts exakt under hela 
mätperioden. 
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Produktkategori Kod Namn 
Invägt 
[ton] 

Förebyggt 
[ton] 

Förebyggt 
/ invägt 

 191 Kontorsmöbler 9 461 9 375 99 % 

 371 Trädg.möb. 6 969 6 905 99 % 

 401 Innemöbler 52 624 30 061 57 % 

 402 Utemöbler 512 64 13 % 

Textil 320 
Inredning, (t ex mattor, gardiner, 
kuddar, filtar, dukar) 

14 932 10 206 68 % 

Textil forts. 361 Kläder 17 309 16 024 93 % 

 362 Skor, stövlar 343 43 13 % 

 600 Kläder 49 198 39 358 80 % 

Metallprodukter 102 Badkar 1 667 1 581 95 % 

 103  Varmvattenberedare 490 486 99 % 

 106 Blandare 390 386 99 % 

 107 Tryckkärl 135 134 99 % 

 133 Plåttak 128 127 99 % 

 134 Hängränna 165 163 99 % 

 211 Kaminer 197 195 99 % 

 212 Järnspisar 436 432 99 % 

 235 Plåtskåp 340 337 99 % 

 311 Beslag 194 192 99 % 

 374 Verktyg 1 840 1 823 99 % 

 340 
Husgeråd,(t ex bestick, porslin, 
kastruller) 

15 206 11 157 73 % 

 380 
Accessoarer, (5 ex smycken, 
klockor, bälten, väskor) 

909 114 13 % 

 421 Prydnadssaker 3 982 2 734 69 % 

 500 Cyklar 10 968 6 801 62 % 

 540 Allt för trädgård 1 292 324 25 % 

 560 
Övrigt, (t ex olika grövre material 
för "saktillverkning") 

707 532 75 % 

Plastprodukter 302 Skivor, dvd, VHS 2 744 769 28 % 

 422 Leksaker 3 968 3 284 83 % 

VVS 100 WC-stol 5 245 3 506 67 % 

 101 Handfat 4 434 4 394 99 % 

Böcker 301 Böcker, Tidningar 50 935 10 187 20 % 
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8.2 Växthuseffekt per produktkategori 

Uppgifterna avser minskningen i växthusgaser då Kretsloppsparken ersätter en konventionell ÅVC 
per produktkategori [ton CO2-ekv].  
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8.3 Växthuseffekt bruttoresultat 

Uppgifterna avser minskningen i växthusgaser då Kretsloppsparken ersätter en konventionell ÅVC 
[ton CO2-ekv]. Nettostaplarna (”total”) är identiska med Figur 11. 
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8.4 Livscykelanalys 

Livscykelanalys (LCA) är en sammanställning och utvärdering av inflöden och utflöden från ett 
produktsystem över hela dess livscykel liksom utvärdering av de potentiella miljöeffekterna hos ett 
produktsystem över hela dess livscykel (ISO 1997). Med inflöden och utflöden avses användning av 
naturresurser respektive emissioner och avfall som är knutna till systemet. Livscykeln består av ett 
produktsystems alla stadier från och med uttag av naturresurser till och med slutligt 
omhändertagande och kvittblivning av avfall, se figur nedan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Förenklad illustration av en produkts livscykel. 
 
En livscykelanalys består av fyra faser; definition av målsättning och omfattning, inventeringsanalys, 
miljöpåverkansbedömning och tolkning av resultaten (ISO 1997), se figur nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LCA-studiens faser (Figur 1 i ISO 1997) 
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Mål och omfattning 
I första fasen beskrivs målsättningen med LCA:n. Målsättningen skall entydigt beskriva den avsedda 
tillämpningen, skälen till att utföra studien samt den tilltänkta mottagaren av resultaten. Vidare 
definieras omfattningen, i vilket ingår att beskriva det produktsystem som studeras, funktionerna 
hos de studerade produktsystemen, den funktionella enheten (som utgör basen för de fortsatta 
beräkningarna), systemgränserna, eventuella allokeringar (fördelningar), metodiken för miljö-
påverkansbedömning samt efterföljande tolkning, datakrav, antaganden, begränsningar, krav på 
datakvalitet, typ av kritisk granskning om detta tillämpas samt typ och format på rapporten som 
krävs för studien. Omfattningen av studien kan behöva justeras allteftersom studien genomförs och 
mer information samlas in; LCA är således en iterativ teknik.  
 
Inventering 
Inventeringsanalysen innefattar datainsamling och beräkningar för att kvantifiera relevanta inflöden 
och utflöden till ett produktsystem över hela dess livscykel. Resultatet från inventeringsanalysen 
utgör också indata till miljöpåverkansbedömningen. En inventeringsanalys genomförs iterativt. I 
allmänhet är det först när en första miljöpåverkansbedömning är gjord som de delar av livscykeln 
som ger störst potentiell miljöpåverkan är identifierade, och därför kräver extra uppmärksamhet i 
inventeringen. Ibland uppmärksammas uppgifter och information som kräver en förändring av 
själva målsättningen med eller omfattningen av studien. 
 
Miljöpåverkansbedömning 
I miljöpåverkansbedömningen utvärderas betydelsen av de miljöeffekter som produktsystemet 
potentiellt bidrar till. Först väljs de miljöpåverkanskategorier (miljöeffekter, t ex växthuseffekten) 
som skall inkluderas i studien, liksom de kategoriindikatorer (t ex gram koldioxidekvivalenter) som 
skall användas för att beskriva denna miljöpåverkanskategori. Därefter görs klassificeringen, som 
innebär att de parametrar som erhålls i inventeringen sorteras efter vilka miljöpåverkanskategorier 
de potentiellt bidrar till. I karaktäriseringen kvantifieras det potentiella bidraget till respektive 
miljöeffekt. Ett och samma utsläpp kan bidra till flera miljöeffekter parallellt. Denna bedömningsfas 
tar även fram information till tolkningsfasen. I den här studien används faktorer för klassificering 
och karaktärisering från CML (2010) och PE International (2006). 
 
Följande delar av miljöpåverkansbedömningen är enligt ISO obligatoriska (ISO 2000): 
 
- Val av miljöpåverkanskategorier, kategoriindikatorer och karaktäriseringsmodeller 
- Fördelning av inventeringsresultat till någon miljöpåverkanskategori (klassificering) 
- Beräkning av systemets bidrag till olika miljöpåverkanskategorier (karaktärisering) 
 
Följande delar är frivilliga: 
 
- Beräkna storleken av karaktäriseringsresultat relativt en given referens (normalisering) 
- Gruppering 
- Viktning 
- Analys av datakvalitet 
 
 


